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Mais um ano se encerra! Tempo de retrospectiva e de programar a caminhada do próximo ano.
O CADEG, representado pelos membros da Diretoria, pelos lojistas e pelo seu público, tem muito a comemorar! Hoje, o
público encontra no CADEG um novo “point”, onde além das compras, se delicia com a diversidade e fartura de nossa gastronomia e curte os festivais realizados durante o ano. E o “mercado das flores”, antigo nome pelo qual éramos conhecidos,
continua aqui. Isto se tornou possível, porque nos últimos anos, os investimentos em infraestrutura, obras de recuperação
e outras melhorias tornaram o mercado moderno, propiciando maior conforto e segurança aos clientes e aos visitantes. A
construção da subestação elétrica, com capacidade para atender o CADEG nos próximos 20 anos, o sistema de coleta seletiva, em andamento, cuja reciclagem de lixo poderá gerar energia, a ampliação do estacionamento, a construção de melhores banheiros, a troca de dois elevadores e quatro escadas rolantes são o resultado de um trabalho com muita dedicação
neste ano. Mas, na realidade, tudo se iniciou em 2005, com a cobertura do Mercado, a implementação do sistema de combate ao incêndio e a pintura geral dos prédios do complexo, responsáveis pela revitalização do CADEG e que nos permitiu
receber do Prefeito Eduardo Paes, o título de Mercado Municipal do Rio de Janeiro, na comemoração do cinquentenário.
Como Presidente, me orgulho de ter participado destas mudanças e deixo uma mensagem de otimismo para todos, com
um lema que adotei: QUERO...POSSO...CONSIGO.
Desejo sucesso à próxima administração, confiante de que o CADEG continue a ser visto como uma instituição preocupada
não só com o lucro, mas com a sustentabilidade, a solidariedade, a geração de empregos e, sobretudo, com um atendimento cada vez melhor ao seu público.
Eugenio Silvestre da Cruz
Diretor Presidente
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Another year comes to an end! A time to look back in retrospect and start to plan the year ahead.
CADEG, represented by its board members, retailers and its customers, has a lot to celebrate! Today, patrons find
in CADEG a new “hype”, where in addition to shopping, they can enjoy the diversity and abundance of our cuisine
and relish in the festivals held throughout the year. And the “Flower Pavilion”, the name by which we were known
as, is still here. This is only possible because in recent years, investments in infrastructure, restoration work and
other improvements have made the market more modern, providing greater comfort and safety to customers and
visitors. The construction of the electrical substation, with capacity to service CADEG the next 20 years, the new
waste management system - which is being implemented - will be able to generate power through the recycling of
organic waste, the expansion of parking spaces, construction of better restrooms, the renovation of two elevators
and four escalators are the result of the dedication and work put in this year. But in reality, it all started in 2005, with
market roofing, the implementation of the fire fighting system and the general restoration of the building complex,
which were responsible for revitalizing CADEG and that allowed us to receive from Mayor Eduardo Paes, the title of
Municipal Market of Rio de Janeiro, in our fiftieth anniversary celebration.
As President, I am proud to have participated in these changes and leave a message of optimism to all, with a motto
I have adopted: I want ... I can ... I WILL.
I wish success to the next administration, confident that the CADEG continue to be seen as an institution concerned
not only with profit, but to sustainability, solidarity, job creation and, above all, with an ever better service to its public.
Eugenio Silvestre Cruz
Board President
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peixe no Rio.
Mas não é só nas flores e no bacalhau que o Mercado
é referência. A gastronomia também é um dos destaques pela variedade e qualidade de seus restaurantes
– que são em torno de 20 – e, é claro, pelos já conhecidos festivais gastronômicos, que acontecem desde
2013. Não é a toa que, todos os meses, o CADEG atrai
a visitação, em média, de 10 mil pessoas por dia e gera
cerca de cinco mil empregos.
O Mercado Municipal do Rio de Janeiro – CADEG, visando sempre o melhor para seus clientes, também
vem investindo cada vez mais em sua infraestrutura. Além do amplo estacionamento com 700 vagas, a construção do novo piso gerou o aumento de
mais 150 para o final do ano de 2015 e agora serão
batizados em G1, G2 e G3. O investimento foi de R$
1.250.000,00 e o estacionamento agora é todo sinalizado e, na área coberta, iluminado por leds, além de
ser totalmente automatizado.

Ricardo Bhering

MERCADO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - CADEG
Rio De Janeiro´s Municipal Market - CADEG
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O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara
(CADEG) é hoje o Mercado Municipal do Rio de Janeiro.
Esse título foi concedido pela prefeitura há dois anos,
por decreto ao Mercado que foi inaugurado em 1962.
Construído para receber os comerciantes da antiga
Companhia do Mercado da Praça XV, o espaço foi um sucesso imediato e nos últimos anos tem se modernizado e
recebido merecidos investimentos em sua infraestrutura.

The Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara
(Supply Center of Guanabara State - CADEG) is now
Rio´s Municipal Market. This title was granted by
City Hall decree in 2012, to the Market established in
1962. Built to house traders of the extinct XVth Square
Marketplace, the new venture was a success from the
start and in recent years has been modernized and
received well deserved investments in its infrastructure.

O CADEG ocupa uma área de 100.000 m². Com 714 lojas e salas, comporta vários segmentos de comércios e
serviços com produtos nacionais e importados, como
bacalhau, cereais, verduras, legumes, frutas frescas,
polpas, laticínios, bebidas, descartáveis e decoração,
destacando-se assim como referência de mercado
atacadista para os profissionais de gastronomia desde
a sua fundação. Além disso, é conhecido como o maior
distribuidor de flores do Estado com mais de 120 produtores participantes que fornecem seus produtos
diretamente para comerciantes e público varejista.
Outro carro-chefe do local é o bacalhau! O peixe tem
um volume de vendas, em média, de 20 a 30 toneladas por mês, subindo para incríveis 300 toneladas em
dezembro! Aliás, o CADEG é o maior ponto de venda do

CADEG occupies an area of 100,000 m² (over 1 million sq
ft). Featuring 714 offices and shops in various segments
of trade and services, it houses domestic and imported
products such as cod, cereals, vegetables, fruits, pulps,
dairy, beverages, disposables goods and decorations, as
has established itself as a reference for wholesale in the
professional food service industry since its establishment.
Moreover, it is known as the largest distributor of flowers
the State of Rio de Janeiro, with over 120 flower growers
who sell their production directly to retailers and the
general public. Another flagship product is cod! An
average of 20 to 30 tons of this fish are sold every month!
In December this number rises to an atonishing 300 tons.
CADEG is the number one point of sale for Codfish in the
state o Rio de Janeiro.
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Para finalizar a parte estrutural, o CADEG conta com
escadas rolantes e elevadores modernos, facilidade
para carga e descarga, equipe especializada de limpeza, e, agora, os três pontos de banheiro - com previsão de mais um no ano de 2015 – também passaram
por grandes reformas para atender melhor o público
quadruplicando sua capacidade e, assim, evitar filas.
Os banheiros foram projetados pelo arquiteto André
Rodrigues onde a iluminação por leds – com exaustão
inteligente – predomina, onde há disponível um secador de mãos automático e placas de sinalização, além
de segurança 24 horas em todo o Mercado.

But flowers and cod ate not the Market’s only references.
The cuisine is also a highlight of CADEG by the variety
and quality of its restaurants - which are around 20 and, of course, the many successful food festivals that
have been held since 2013. It´s no wonder that CADEG
draws an average of 10,000 visitors a day and generates
nearly five thousand jobs.
The Municipal Market of Rio de Janeiro - CADEG,
always seeking the best for its customers, has also
been increasingly investing in its infrastructure.
Besides ample parking with 700 spaces, construction
of new parking floor created another 150 new parking
spots. By the end of 2015 they will be renamed G1, G2
and G3. The total investment was R $ 1,250,000.00
and the parking lot now has new information signs
and LED lighting in all indoor areas, plus it is now fully
automated.
To complete the structural part, the CADEG has
modern elevators and escalators, ample loading
docks, expert janitorial team, and now offer three
restroom areas - with another to open in 2015 - also
went through major renovations to better serve the
public by quadrupling its capacity and thus avoid
lines. The bathrooms were designed by architect André
Rodrigues and are lit by LEDs - with smart ventilation
system - new automatic hand dryer and signposts,
and 24 hour security throughout the Market.

André Lobo
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Divulgação

Entrevista com a chef Roberta Sudbrack
An interview with chef Roberta Sudbrack

Trabalhar com culinária não estava nos planos, mas o destino se encarregou de colocá-la como um dos principais
nomes da alta gastronomia brasileira. A chef gaúcha de nascimento, mas carioca de coração, Roberta Sudbrack,
coleciona inúmeros prêmios, dentre os quais pode-se destacar os de melhor chef nos anos de 2006, 2010 e 2011
e ter seu restaurante na lista dos 100 melhores do mundo, pela revista inglesa Restaurant, em 2012. Começou sua
carreira vendendo cachorro-quente nas ruas de Brasília e chegou a se tornar a primeira chef presidencial. Roberta
estudava veterinária em Washington DC e lá passou a cozinhar para si mesma, descobrindo a paixão pela cozinha,
decidiu mudar de carreira.
De volta ao Brasil, em um dos eventos que a chef preparava refeições, normalmente jantares em casas, o então
presidente Fernando Henrique Cardoso estava presente, e se encantou tanto que a chamou para assumir a cozinha
do Palácio da Alvorada. Com o status de ser a primeira mulher a ocupar a posição, Roberta atendeu e preparou
durante seis anos os pratos para alguns dos chefs de estado mais importantes do mundo.
A abertura do seu próprio restaurante no Jardim Botânico, caminho natural de uma grande chef, foi a realização
de um sonho. O bistrô que leva o seu nome, tem poucos lugares e só oferece menu degustação, que muda diariamente. Ao olhar o cardápio, onde utiliza ingredientes brasileiríssimos como quiabo, maxixe, carne de sol, banana,
fruta-pão e jaca, percebe-se que a chef cria pratos simples, delicados e surpreendentemente saborosos. Com tanta
dedicação e reconhecimento, a Revista do Mercado Municipal do Rio de Janeiro – CADEG, bateu um papo a chef.
A career in the food industry was not planned, but destiny put Roberta as one of top names of Brazilian haute cuisine.
Born in Rio Grande do Sul but a Carioca at heart, Roberta Sudbrack, has collected numerous awards, among which
we can highlight elected best chef in 2006, 2010 and 2011 and has her restaurant figured in the top 100 worldwide by
Restaurant Magazine in 2012. She began his career selling hot dogs on the streets of Brasilia and ended up becoming
the first presidential chef. Roberta was a Veterinary undergrad in Washington DC and there started cooking for herself,
discovering a passion for the craft, she decided to change careers.
Back in Brazil, in one of the dinners that the chef served at a private function, had as a guest the - then - President
Fernando Henrique Cardoso. He was delighted with the meal and that prompted the invitation for Roberta to take
over the kitchen at the presidential palace. With the status of being the first woman to hold the position, Roberta
served the presidency for six years and prepared meals for some of the most important heads of state in the world.
With the opening of her own restaurant in Jardim Botânico, a natural path for a great chef, came the realization of a
dream. The bistro that bears her name, has few places and only offers tasting menus that changes daily. When examining
the menu, you´ll find she uses many typical Brazilian ingredients like okra, gherkin, beef jerky, banana, breadfruit and
jackfruit, a mark of a chef that creates simple, delicate and surprisingly tasty dishes. With such dedication and recognition,
we at Revista do Mercado Municipal do Rio – CADEG, had a chat with this remarkable chef.
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CADEG - Onde começam suas receitas? Como é o processo de inspiração e criação?

CADEG - Where to get your recipes? What is the process
of inspiration and creation like?

R. Minha fonte de inspiração é o cotidiano culinário
brasileiro. Nossa cozinha segue o ritmo das estações e
procura expressar de forma moderna ingredientes às
vezes não muito valorizados. O mais importante é buscar novas dimensões desses ingredientes mais banais,
oferecendo outras possibilidades de expressões. Tenho
obsessão por trazer à tona essa personalidade de tantos significados por intermédio da linguagem da alta
gastronomia, assim, consigo produzir um conteúdo
mais universal que permite uma visão mais abrangente
do ingrediente e da nossa cozinha para além do típico e
do regional. O grande barato é refletir sobre eles e propor maneiras novas de expressão sem que eles percam
sua identidade.

R. My source of inspiration is everyday Brazilian cuisine.
Our gastronomy follows the rhythm of the seasons
and seeks to express, in modern form, ingredients
sometimes not very valued. It´s important to seek new
dimensions in these run-of-the-mill ingredients, and
offering other possibilities of expression. I’m obsessed
with bringing out the personality traits with so many
meanings through haute cuisine, that way I can
produce a more universal content that allows a more
comprehensive view of what is our cuisine, beyond
the regional and typical presentations. The real thrill
is to reflect upon these ingredients and propose new
forms of expression without losing their identity in the
process.

CADEG - Qual a sua relação com o Mercado Municipal
do Rio - CADEG?

CADEG - What is your relationship with Rio´s Municipal
Market - CADEG?

R. Sempre tive um vínculo forte com o CADEG desde
que cheguei ao Rio de Janeiro. Em quase 10 anos da
abertura do meu restaurante nunca deixei de comprar
no Mercado, principalmente frutas, flores e produtos
especiais.

R. I have always had a strong bond with CADEG since I
came to Rio de Janeiro. In almost 10 years of opening
my restaurant I never stopped shopping at the Market,
especially fruits, flowers, and special produce.

CADEG - O que o CADEG tem de melhor?
R. A diversidade, além de ser um mercado com muito
charme! Aos sábados, todo aquele clima de festa, cheiros e o gosto de Portugal nas vias superlotadas, é uma
alegria! Um prazer simples e possível.
CADEG - Quais são as dicas imperdíveis para quem quer
passar um dia no Mercado?
R. Chegar cedo na quinta-feira para comprar flores, passear por toda aquela oferta é como estar em um jardim
que você pode levar para casa. Comprar as frutas e os
aspargos carnudos que só encontramos aqui, fuçar as
iguarias orientais e cogumelos fresquíssimos, além, claro, de comer um contrafilé com farofa de ovo!
CADEG - Você tem acompanhado as mudanças realizadas nos últimos dois anos, como investimentos em
infraestrutura (novos elevadores, escadas rolantes, banheiro, limpeza, reciclagem, festivais culturais)? O que
está achando?
R. Sim, e acho que melhorias são bem-vindas, pois incentivam o aumento de público! É importante não
deixar o CADEG perder essa atmosfera maravilhosa de
entreposto. É essencial preservar esse improviso, uma
pseudo desordem, a solidariedade comercial, preços
bons, uma camaradagem com cliente, manter a diversidade e a simplicidade. Assim deve ser um Mercado
Municipal.
CADEG - Qual a recomendação para as pessoas que
vêm visitar o Mercado pela primeira vez?

CADEG - What is the best thing about CADEG?
R. Diversity, besides being a market with lots of charm!
On Saturdays, with all that festive atmosphere, the
smells and tastes of Portugal in the overcrowded
aisles, is a joy! A simple and possible pleasure.
CADEG - What are the must-see tips for those looking
to spend a day in the Market?
R. Arrive early on Thursday to buy flowers, strolling
through all that variety is like being in a garden
that you can take home. Shop for fruits and fleshy
asparagus that we only find here, rummage through
the freshest mushrooms and oriental delicacies, also,
having a top sirloin steak and egg “farofa”!
CADEG – Have you kept up with all the changes
made in the last two years, such as investments in
infrastructure (new elevators, escalators, bathrooms,
grounds keeping, waste management, recycling
projects, cultural festivals)? What are your thoughts?
R. Yes and I think improvements are welcome, as
they encourage an increase in public! It is important
not to lose this wonderful warehouse atmosphere
that CADEG bears, it is important to preserve this
improvisation, a pseudo disorder, commercial
solidarity, good prices, a camaraderie with the
customers, maintaining diversity and simplicity. That
it the way a Municipal Market Should be.
CADEG - What is the recommendation for people who
come to visit the market for the first time?
R: Go on Saturdays, in the early morning, and spend
REVISTA | MAGAZINE CADEG
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R. Vá aos sábados, bem cedo, e passe o maior número
de horas que puder sentindo todo o clima, provando
um bolinho de bacalhau e andando muito por todas as
galerias e experimentando frutas. Só depois dessa primeira hora de passeio, comece a comprar o que gostou
mais.
CADEG - O CADEG tem a característica de receber majoritariamente os produtos do nosso estado do Rio fomentando, assim, a economia e a agricultura fluminense. Desta forma, temos produtos sempre com frescor
máximo, qualidade excepcional e preços muito competitivos. Como isso é importante para os profissionais
da gastronomia e para o consumidor doméstico? Como
faz diferença no resultado final de uma receita? E qual o
impacto disso, no que se refere à sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica?
R. Acho fundamental, e essa é uma característica que
deve ser preservada e, se for possível, ampliada com
ofertas de produtos brasileiros de manufatura artesanal, como embutidos, queijos e tantos outros produtos
incríveis. Isso faz muita diferença tanto em uma cozinha
profissional quanto doméstica. É importante dar acesso e vitrine para esses produtos que nós cozinheiros
conhecemos porque pesquisamos, viajamos e vamos
atrás dos artesãos que os produzem por esse Brasil, mas
que a maioria das pessoas não conhece.

CADEG

CADEG - CADEG has a very regional marketplace,
thereby boosting the economy and agriculture
of our state. That way we always have produce
with maximum freshness, exceptional quality and
very competitive prices. How is this important for
professional chefs and domestic consumers? How
does that make a difference in the final outcome of
a recipe? And what is the impact of this, with regard
to sustainability, in an environmental and economic
scenario?
R. I think that is essential, and it is a characteristic that
should be preserved and expanded if possible, with
more varieties of artisanal Brazilian products, such
as sausages, cheeses, and many others. That makes
all the difference both in professional and domestic
kitchens. It is important to showcase and provide
access to these products because we as professional
cooks know through research and travel, we seek out
the artisans who produce them throughout Brazil,
but most people are not acquainted with these fine
products.

PRESENTE NOS MELHORES
MOMENTOS DA SUA VIDA!

(21) 3890-0300
comercial@olivierbebidas.com.br

Vinhos - Espumantes - Champagnes - Cervejas - Whiskies - Vodkas - Licores
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DESDE 1922 PROTEGENDO
O SEU PATRIMÔNIO!

as many hours as you can soaking up the atmosphere,
tasting the Bolinho de Bacalhau (codfish fritters) and
walking around though all the galleries, tasting as
many fruits as you can. Only after this first hour of
touring, start buying what they liked most.
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Pense Globalmente e Aja Localmente
Think Globally and Act Locally

A preocupação com a questão ambiental deixou de
ser um assunto para ecologistas e ambientalistas e entrou definitivamente para o nosso dia a dia. Os três Rs:
Reduzir, Reutilizar e Reciclar se tornou prática comum.
Indústrias, empresas e cidadãos comuns todos têm um
papel importante na sustentabilidade e proteção do
meio ambiente.
Os assuntos globais como fontes de energia sustentáveis, aquecimento global, efeito estufa, gestão de
resíduos, preservação do meio ambiente, qualidade
de vida e saúde, eficiência energética, preservação da
biodiversidade, produção de alimentos e fair trade devem ser estudados em uma escala global, mas também
é importante aplicá-los no nosso cotidiano, em ações e
atitudes que tomamos na nossa rotina. Isso é pensar no
mundo como um todo, mas fazer a sua parte na sua cidade, no seu bairro, na sua casa. Se todos fizerem o que
está a seu alcance verá isso se desdobrar e repercutir
em uma escala exponencial!
No Mercado Municipal do Rio de Janeiro – CADEG, sabemos do papel que devemos interpretar como referência
no estado fluminense e a cada ano inovamos e progredimos para estar a frente das questões ambientais.
Temos uma característica de receber predominantemente a produção agrícola do nosso estado. Desta
maneira ajudamos a fomentar a economia e a produção de alimentos, beneficiando não apenas os grandes
fazendeiros como também os agricultores familiares.
O público que compra no CADEG também faz sua parte, pois ao comprar alimentos produzidos localmente,
além de incentivar a economia, também ajuda a redução do consumo de combustíveis fósseis que são
usados em menor quantidade para fazer o transporte
de menores distâncias, reduzindo assim a emissão de
gases que aceleram o efeito estufa.
Alguns investimentos que trouxeram mais comodidade
e conforto para nossos frequentadores, como novas escadas rolantes, elevadores e banheiros também contribuem de maneira sustentável para um menor consumo
de energia e água, trazendo mais eficiência.
A gestão de resíduos, ainda mais em um Mercado do
porte do CADEG é um processo de extrema importância na preservação da qualidade da saúde e do meio
ambiente. A redução de perdas e desperdícios, desenvolvimento de processos e produtos mais limpos, conscientização ambiental com minimização de acidentes,
redução de custos com água, energia e matérias-primas
são processos que começaram a ser desenvolvidos no
Mercado Municipal em Abril de 2013. O CADEG juntamente com o apoio técnico da empresa KOLETA AMBIENTAL, implantaram o gerenciamento de resíduo,
que mostrou-se um grande desafio considerando a diversidade e quantidade do resíduo gerado.
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Ecological issues have left the field of scholars,
activists and environmentalists and finally came to
our daily lives. The three Rs: Reduce, Reuse and Recycle
have become common practice. Industries, businesses
and ordinary citizens all have an important role in
sustainability and environmental protection.
Global issues such as sustainable energy, global
warming, greenhouse effect, waste management,
environmental protection, quality of life and health,
energy efficiency, biodiversity conservation, food
production and fair trade should be studied on a
global scale but it is also important to apply them in
our daily lives, in actions and attitudes we take in our
routine. That is to think of the world as a whole but do
your part in your city, in your neighborhood, in your
home. If everyone does what is in his or her power we
will see it unfold and pass on an exponential scale!
At the Municipal Market of Rio de Janeiro - CADEG,
we know the role that we play as a reference in Rio de
Janeiro state and each year we innovate and progress
to stay ahead of the environmental issues.
We have as a characteristic predominantly receiving
the agricultural production of our own home state. In
this way we help to promote the local economy and
food production, benefiting not only the industry
farmers as well as family farmers. The customers at
CADEG also do their part, because buying locally
produced food, and stimulating the economy, also
helps to reduce the consumption of fossil fuels that
are used in smaller quantities to transport smaller
distances, thus reducing the emission of gases that
accelerate global warming.
Some investments that brought more convenience
and comfort to our patrons, as new escalators,
elevators and bathrooms also contribute sustainably
to a lower consumption of energy and water, bringing
more efficiency.
Waste management, especially in a market the size of
CADEG is a process of utmost importance in preserving
the quality of health and the environment. The
reduction of losses and wastage, process development
and cleaner products, environmental awareness
with minimization of accidents, reduced water costs,
energy and raw materials are processes that began to
be developed in the Municipal Market on April 2013.
CADEG, along with the technical support of the Koleta
Ambiental company, deployed the waste management
protocol, which proved to be a challenge considering
the diversity and quantity of waste generated.

André Lobo

A gestão dos resíduos do CADEG compreende a segregação, classificação e destinação correta para cada
tipo de resíduo. Temos orgulho por cumprir toda a legislação vigente, trabalhando de forma sustentável e
colaborando para a preservação do meio ambiente. Os
serviços de logística, acondicionamento, coleta, transporte e destinação correta de resíduos fazem parte do
conjunto de soluções ambientais aplicadas no CADEG.
Estamos em vias de implantar o projeto piloto CADEG
ECOLÓGICO, em parceria com a KOLETA AMBIENTAL e
COPPE-UFRJ, que realiza o estudo qualitativo e quantitativo dos resíduos que algumas lojas geram. O projeto é aprovado pela FAPERJ, e tem o intuito de avaliar o
potencial de geração de energia dos resíduos orgânicos
de grandes geradores da cidade do Rio de Janeiro. O
CADEG, por ser um grande gerador, é uma fonte importante de resíduos orgânicos os quais, atualmente, são
destinados ao aterro sanitário, mas que serão aproveitados para produção de adubo (via digestão aeróbia) e/
ou energia (via digestão anaeróbia em biodigestores),
seja na forma de energia elétrica ou na forma de gás
combustível para uso veicular.
O CADEG inova localmente, buscando se tornar referência para outros mercados no Brasil e assim para tornar a vida de todos melhor!

each type of waste. We are proud to fulfill all existing
legislation, working sustainably and contributing to
the preservation of the environment. Logistics services,
storage, collection, transportation and proper
disposal of waste are part of the set of environmental
solutions applied at CADEG.
We are in the process of implementing the pilot project
CADEG ECO, in a partnership with KOLETA AMBIENTAL
and COPPE-UFRJ performing the qualitative and
quantitative study of waste that some stores generate.
The project is approved by FAPERJ, and aims to assess
the potential for energy generation from organic
waste of large generators in the city of Rio de Janeiro.
CADEG, being a great generator, is an important
source of organic waste which today is discarded
at a landfill, but that will be used for the production
of fertilizer (via aerobic digestion) and / or energy
(anaerobic digestion in biodigesters ) is in the form of
electricity or as fuel gas for vehicular use.
CADEG innovates locally, seeking to become a
reference for other markets in Brazil and by doing so,
make everyone’s life a bit better!

The management of waste at CADEG consists of
separation, classification and proper disposal for
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www.cadeg.com.br

11

(21) 3890-3433 / (21) 3526-5601
contato@sapatariafeirante.com.br
www.sapatariafeirante.com.br

A loja que veste

O HOMEM
da

cabeça aos
pés

CONFORTO
para o corpo e para

com

o BOLSO!

The store that dresses the man, from head to foot,
providing confort for the body and the wallet.

Rua Capitão Félix, 110 - Galeria Central, loja 03.
CADEG - Benfica - Rio de Janeiro, RJ.

Tel.: (21) 2580-4211
Cel.: (21) 99607-4454

Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta: 7 as 18 horas.
Sábado: 7 as 14 horas.

Desde 1963

no Mercado Municipal
do Rio de Janeiro.
Since 1963 in
Municipal Market,
Rio de Janeiro.
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VINHO & CERVEJA
Um mergulho nas bebidas mais vendidas do Mercado

WINE & BEER - A closer look at the Market’s best selling beverages
Tão antigas quanto à própria humanidade, estas duas bebidas – vinho e cerveja – estão entre as favoritas dos frequentadores do CADEG. Em franca expansão, elas conquistam cada dia mais admiradores. Gostar já é o primeiro
passo, agora, que tal conhecer um pouco mais sobre estas delícias e saber como combiná-las de forma harmoniosa
com as melhores receitas?

VINHOS

A melhor maneira de aprender sobre vinhos é... bebendo vinho, claro! Provar uma variedade de bons vinhos é
essencial. Entre uvas, misturas de castas, regiões, método e tempo de amadurecimento há um mundo de sabores
e estilos para ser explorado. Algumas variações possuem diferenças óbvias e outras sutis quanto ao sabor e personalidade.
Saboreie o vinho de maneira adequada! Não basta apenas dar um gole. Preste atenção, veja como ele se parece ou
se comporta no copo, observe a cor, use a taça apropriada e cheire identificando os aromas.
Não existe um vinho que agrade a todos da mesma maneira, pois cada pessoa tem suas preferências. Ao conhecer
as suas você pode escolher melhor! Os vinhos possuem quatro componentes básicos: sabor, taninos, álcool e acidez. Quais apetece mais ao seu paladar? Você prefere taninos fortes ou súbitos? Qual a sua acidez e teor alcoólico?
Experimente vinhos com diferentes tipos de alimentos, como frutas, queijos e carnes.
Estude as uvas, vinicultura, a história do vinho, as regiões. Procure revistas especializadas. Visite diversas vinícolas,
lojas de vinhos e degustações. Procure locais com uma carta de vinho requintada e experimente vinhos incomuns
ou raros, combinados com a comida. Beba vinho em todos os ambientes onde possa saborear bebidas alcoólicas:
restaurantes, piqueniques, bares, etc. Vinhos diferentes se adequam a locais e ocasiões diferentes; os espumantes
para celebrações, os encorpados para ler um livro à noite. Deixe que seu paladar lhe sugira algo!
Para tornar suas melhores receitas ainda mais memoráveis preparamos um guia de harmonização básico que vai
ajudá-lo a encontrar o vinho apropriado para a ocasião!
Algumas regras básicas devem ser levadas em conta para que se possa apreciar o vinho em toda a plenitude. O paladar é bem pessoal, e alguns conceitos podem – e devem - ser inovados, mas com cuidado para que não resultem
em grandes desastres! Rosados e espumantes acompanham qualquer prato de uma refeição. E se for servir vários
vinhos, comece pelo mais leve e fraco, e termine com o mais forte e encorpado.
As old as humanity itself, these two beverages - beer and wine - are two favorites amongst CADEG-goers. In vogue,
they win over more admirers every day. Liking them is already the first step, bit how about finding more about these
delights and learning how to combine them harmoniously with the best recipes?

WINES
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The best way to learn about wine is... By drinking wine, of course! Sampling a variety of fine wines is essential. Between
grapes, blends of grape varieties, regions, method and time of ripening there is a world of flavors and styles to be
explored. Some variations have obvious differences and others are more subtle varying in taste and personality.
Savor the wine properly! Not just simply take a sip. Pay attention, examine how it looks or behaves in the glass, notice
the color, use the appropriate glass for identifying and smell the aromas.
No wine pleases everyone, because each person has their preferences. When you know yours you can make better
choices! Wines have four basic components: flavor, tannins, alcohol and acidity. What fancies your palate? Do you
prefer strong or sudden tannins? What is its acidity and alcohol content? Try wines with different foods, like fruits,
cheeses and meats.
Study grapes, viticulture, history, wine regions. Look for trade magazines. Visit several wineries, wine shops and
wine tastings. Look for places with a fine wine list and try unusual or rare wines, matched with food. Drink wine in
all situations where you can enjoy alcoholic beverages, restaurants, picnics, bars, etc. Different wines suit different
occasions and locations; champagne for celebrations, full-bodied red for reading a book at night. Let your taste buds
suggest you something!
To make your best recipes even more memorable, we have prepared a basic pairing guide that will help you find the
appropriate wine for the occasion!
Some basic rules must be taken into account so that you can enjoy wine in all its fullness. The taste is very personal,
and some concepts can - and should - be innovated, but be careful they do not result in major disasters! Rosé and
sparkling accompany any course of a meal. And if it is serving several wines, begin by lighter and weaker, and end
with the strongest and robust.
REVISTA | MAGAZINE CADEG
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Salada de Rúcula e Endívia com Gorgonzola | Arugula and Endive Salad with Blue cheese

Rúcula & Endívia
(vegetais verdes)

Gorgonzola
(queijo pungente)

Arugula & Endive
(green vegetables)

Blue Cheese
(pungent cheese)

Bovina, cordeiro, carne de veado | Beef, Lamb, venison

Carne Curada | Cured Meat

Bold Red

Salame, presunto cru, bressaola, bacon | Salami, prosciutto, bressaola,
bacon

Malbec, Syrah, Mourvédre, Pinotage, Petite Syrah,
Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Blend de
Bourdeax, Meritage
Malbec, Syrah, Mourvédre, Pinotage, Petite Syrah,
Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Bourdeax
Blend, Meritage

Porco | Pork

Assado, lombinho, costelas | Roast, loin, pork chop

MEAT

Harmonizando dois ingredientes | Pairing two ingredients:

Carne Vermelha | Red Meat

Tinto Robusto

CARNES

Como usar | How to use:

VERÃO | SUMMER 2014/2015

Aves | Poultry

Frango, pato, peru | Chicken, duck, turkey

Moluscos | Mollusk

Tinto Médio

Ostra, mexilhões, vieiras | Oyster, mussels, clams

Medium Red

Peixes (incluindo cru) | Fish (including Raw)

Merlot, Sangiovese, Cabernet Franc, Tempranillo,
Nebbiolo, Barbera, Côtes Du Rhône Blend

Lagosta & Crustáceos | Lobster & Shellfish

Pimenta do Reino

Filé
(carne vermelha)

Black Pepper

Steak (red meat)

Pinot Noir, Grenache, Gamay, St. Laurent,
Carignan, Counoise
Pinot Noir, Grenache, Gamay, St. Laurent,
Carignan, Counoise

Rosé
Rosé

Rosé da Provence, Zinfandel Branco, Rosé do Vale do
Loire, Rosé de Pinot Noir, Rosé Syrah, Garnache
Rosado, Bandol Rosé, Tempranillo Rosé, Rosé de
método Saignée
harmonização compartilhada
shared pairing

Grelhado
Grilled

*
Harmonizando vários Ingredientes | Multi-ingredient Pairing

Gorgonzola, Roquefort, Stilton | Gorgonzola, Roquefort, Stilton

Queijos Firmes | Hard Cheese

Cheddar, Pecorino, Manchego, Parmesão | Cheddar, Pecorino, Manchego,
Parmesan

Branco Encorpado

Tubérculos e Abóboras | Root Vegetables & Squash

Rich White

Cogumelos (funghi)

Chardonnay, Sémillion, Viognier, Marsanne,
Roussanne

Cream (soft cheese & cream)

Queijos Pungentes | Pungent Cheese

Alliums | Alliums

Risoto de Cogumelos | Mushroom Risotto

Mushroom (funghi)

Brie, Mascarpone, creme de leite | Brie, Mascarpone, Creme Fraiche

Merlot, Sangiovese, Cabernet Franc, Tempranillo,
Nebbiolo, Barbera, Côtes Du Rhône BlendMerlot,
Sangiovese, Cabernet Franc, Tempranillo, Nebbiolo,
Barbera, Côtes Du Rhône Blend

Chardonnay, Sémillion, Viognier, Marsanne,
Roussanne

Creme de Leite
(queijos brancos e creme)

Queijos frescos & Cremosos | Soft Cheese & Cream
DAIRY

Filé à Pimenta do Reino | Black Pepper Steak

LATICÍNIOS

Ingrediente + Tipo de Preparo | Ingredient + Prep Method

Grelhado ou Na Brasa | Grilled or Babecued
Salteado ou Frito | Sautéed of Fried
Defumado | Smoked
Assado | Roasted
Poché ou no Vapor | Poached or Steamed

Cebola, alho, alho poro | Onions, garlic, scallion

Verdes | Green

Couve, alface, vagem | Kael, lettuce, Green beans

VEGETAIS

*

Light Red

Lagostins, caranguejo, camarão | Prawn, crab, lagostines
PREPARAÇÃO
PREP METHOD

Tinto Leve

Atum, bacalhau, truta, robalo | Tuna, cod, trout, bass

VEGETABLES

harmonização compartilhada
shared pairing

Merlot, Sangiovese, Cabernet Franc, Tempranillo,
Nebbiolo, Barbera, Blend de Côtes Du Rhône

Rabanete, cenoura, abóboras de todos os tipos | Turnip, carrot,
pumpkins, squash

Escuros | Nightshade

Tomate, berinjela, pimentão | Tomato, eggplant, bell pepper

Funghi | Funghi

Paris, Shitake, Shimeji | Paris, Shitake, Shimeji

Branco Leve

Nozes & Sementes | Nuts & Seeds

Light White

Amendoim, amêndoas, pecans, gergelim | Peanuts, almonds, pecans,
sesame

Sauvignon Blanc, Alvarinho, Pinot Blanc, Vermentino, Melon de Bourgogne, Gargenega, Trebbiano,
Pinot Grigio

**

Espumante
Sparkling

Champagne, Prosecco, Crémant, Cava, Método
Clássico, Espumante (frisante), Rosé Espumante

Harmonização Avançada | Advanced Pairing
Camarão Picante ao Molho de Curry Vermelho | Spicy Red Curry with Shrimp

Coco (fruta)

Camarão (crustáceo)

Coconut (fruit)

Shrimp (shellfish)

Pimenta Vermelha | Red Pepper

Chili, dedo de moça, Caiena, chipotle | Chili, Cayenne, chipotle

Picantes | Spicy & Hot

Malagueta, habanero | Hot Sauce, habanero

SPICES

Arborio Rice (white starch)

Pimenta do Reino | Black Pepper

Sauvignon Blanc, Albariño, Pinot Blanc, Vermentino,
Melon de Bourgogne, Gargenega, Trebbiano, Pinot
Grigio
TEMPEROS

Arroz Arbóreo (amido branco)

harmonização compartilhada
shared pairing

Ervas | Herbs

Tomilho, orégano, estragão, manjericão | Thyme, orégano, tarragon, basil

Especiarias | Spices

Canela, cravo, allspice | Cinnamon, cloves, allspice

Champagne, Prosecco, Crémant, Cava, Metodo
Classico, Sparkling, Sparkling Rosé

Especiarias Exóticas e Aromáticas | Exotic & Aromatic Spices
Anis, açafrão, gengibre | Anise, saffron, ginger

Vinho Doce

Amidos Brancos | White Starch

Sweet Wine

harmonização compartilhada
shared pairing
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Quinoa, arroz integral | Quinoa, brown rice

Amidos Doces | Sweet Starch

Batata doce, mandioquinha | Sweet potato, yucca

Sobremesa

Batata | Potato
Frutas & Berries | Fruits & Berries
Baunilha & Caramelos | Vanilla & Caramels
Chocolate & Café | Chocolate & Coffee

Dessert

Porto, Sherry (Jerez), Madeira, Vin Santo, Muscat, PX
(Pedro Ximénez)

* Melhor
Best

STARCHES

Red Bell Pepper (nightshade)

Grãos Integrais | Whole Grains

Port, Sherry (Jerez), Madeira, Vin Santo, Muscat, PX
(Pedro Ximénez)

SWEETS

Chilli Pepper (spicy)

Moscato, Riesling, Chenin Blanc, Gewürztraminer, Late
Harvest, Alsacian Pinot Gris

DOCES

Pimentão Vermelho
(vegetal escuro)

Pimenta Chilli (picante)

Arroz, farinha, massa, pão | Rice, flour, pasta, Bread

AMIDOS

Moscatel, Riesling, Chenin Blanc, Gewürztraminer,
Colheita Tardia, Pinot Gris Alsaciano

Harmoniza | Pairing

Harmoniza Perfeitamente | Perfect Pairing
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LAGERS
São as cervejas mais consumidas no mundo. São cervejas de
baixa fermentação ou fermentação a frio (de 6 a 12ºC), com
graduação alcoólica geralmente entre 4 e 5%. Tem entre seus
tipos mais conhecidos a Pilsener.
São divididas ainda em PALE LAGERS caracterizada por um
lúpulo acentuado no aroma e sabor
- AMERICAN LAGER: cerveja leve e refrescante, feita para matar a sede e para serem bebidas bem geladas.
- PREMIUM LAGER: Um pouco mais lupuladas e mais maltadas
que as Standard Lagers.
- HELLES LAGER: Outra variação com menos lúpulo, mais maltada, feita em Munique.
DARK LAGERS: Lagers escuras também são bastante comuns.
Três estilos são os mais comuns e facilmente encontrados aqui
no Brasil
- MUNCHNER DUNKEL: Dunkel significa escura em alemão,
portanto as cervejas Dunkel são cervejas escuras-avermelhadas, produzidas originalmente em Munique, por isso o nome
Munchner. Possuem sabor maltado.
- DARK AMERICAN LAGER: Versão americana da Dunkel alemã, menos maltada e mais suave.
- SCHWARZBIER: A famosa cerveja preta. Deve ser preta e não
somente escura como a Dunkel. É uma cerveja suave, com aromas que remetem ao café e ao chocolate. Também é fácil notar
a presença de maltes tostados.
- MALZBIER: Cerveja escura e doce, de graduação alcoólica
baixa, na faixa dos 3 a 4,5%.
VIENNA: De cor marrom avermelhada, tem corpo médio e um
sabor suave e adocicado de malte levemente queimado. Graduação alcoólica entre 4,5 e 5,7%.

Dollar Photo

CERVEJAS

Considerada por alguns até mais antiga que o vinho, a cerveja – especial e artesanal – vive hoje no Brasil um momento de glória. São muitas as microcervejarias surgindo no cenário nacional, e melhor ainda, produzindo excelentes cervejas, a ponto de receberem diversos prêmios internacionais.
Mas antes de começar a falar sobre cerveja, é interessante defini-la para que não haja dúvidas sobre o que ela é:
Cerveja é uma bebida alcoólica carbonatada, produzida através da fermentação de materiais com amido, principalmente cereais maltados como a cevada e o trigo. Seu preparo inclui água e algumas receitas levam ainda lúpulo e
fermento, além de outros temperos, como frutas, ervas e outras plantas.
Dentro desta definição de cerveja encontram-se diversas variedades. Para poder descobrir qual o estilo que você
mais gosta é importante conhecer e claro, beber!

BEER

Considered by some even older than the wine, beer - specialty and craft - now lives in Brazil it’s moment of glory. There
are many microbreweries popping up on the national scene, and better still, producing excellent beers, being awarded
internationally.
But before we even start talking about beer, it is interesting to set it straight so there are no doubts about what it is:
Beer is a carbonated alcoholic beverage produced through the fermentation of starchy ingredients, mainly cereals
such as barley and malted wheat. His preparation includes water and some recipes also take hops and yeast, along
with other seasonings, such as fruits, herbs and other plants.
Within this definition of beer are several varieties. In order to figure out which style you like best is important to know
them and of course, to drink!
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BOCK: Por tradição são avermelhadas, mas podem ser também de cor marrom. Possuem um complexo sabor maltado
devido às misturas de maltes de Viena e Munique. A graduação alcoólica é alta, indo normalmente de 6% nas Bocks Tradicionais até 10% nas Doppelbock e 14% nas Eisbock, tipos
diferentes de Bock.
MARZEN: Produzidas na Bavaria durante o mês de março
(März em alemão) especialmente para a Oktoberfest, as Märzen podem ser claras ou escuras e ficam entre 4,8 a 5,6% de
álcool. Também é chamada de Oktoberfestbier.
KELLER e ZWICKEL: São pouco comum, não são filtradas nem
pasteurizadas Podem ser bem amarga e tem álcool médio.
MALT LIQUOR: Termo surgido nos Estados Unidos para classificar as lagers fortes que têm alto teor de álcool. Geralmente
são licorosas no paladar e não muito amargas, pois em muitos
casos nem levam lúpulo.
ALES
O que a difere das Lagers é o tipo de fermentação, que é feita
em temperaturas mais altas. São cervejas de sabor complexo,
maltado e lupulado, mais encorpadas e vigorosas.
PALE ALES: São as Ales claras, com graduação alcoólica até 6%
e possuem alguns subtipos:
- AMERICAN PALE ALE: Designa as americanas mais claras
- ENGLISH PALE ALE: Também chamada de ENGLISH BITTER,
ou BITTER, são um pouco mais amargas
- BELGIAN PALE ALE: As Ales claras belgas
- BELGIAN BLOND ALE: Algumas vezes chamadas de Golden
Ale também, são as Pale Ales mais douradas e um pouco mais
encorpadas
- INDIA PALE ALE: Ou somente IPA é uma cerveja carregada
em lúpulo, criada pelos ingleses para aumentar o tempo de
conservação da cerveja que seria levada para as viagens pela
Índia. Varia na intensidade de amargor e percentual de álcool

LAGERS
Are the most commonly consumed beers in the world. They are
low-fermention beers or cold fermentation (6 to 12 ° C), with an
alcohol content generally between 4 and 5%. Among its bestknown types is the Pilsener.
They are further divided into pale lagers characterized by a
pronounced hop aroma and flavor
- AMERICAN LAGER: Light and refreshing beer, made to quench
thirst and to be served ice cold.
- PREMIUM LAGER: A bit more malt and hops than the standard
Lagers.
- HELLES LAGER: Another variation with fewer hops, more
malty, made in Munich.
DARK LAGERS: Are also quite common. Three styles are the
most common and easily found here in Brazil
- MÜNCHNER DUNKEL: Dunkel means dark in German, so
the Dunkel beers are dark reddish beer, originally produced in
Munich, Münchner hence the name. They have a malty flavor.
- DARK AMERICAN LAGER: An American version of the German
Dunkel, less malty and smooth.
- SCHWARZBIER: The famous black beer. It should be black and
not just dark as is the Dunkel. It’s a smooth beer with aromas
that lead to coffee and chocolate. It is also easy to notice the
presence of roasted malts.
- MALZBIER: Dark, sweet beer, low alcohol content, ranging
from 3 4.5%.
VIENNA: Reddish brown in color, has medium body and a soft,
sweet slightly burnt malt flavor. Alcohol content between 4.5
and 5.7%.
BOCK: By tradition are reddish, but can also be brown. They
have a complex malty taste due to mixtures of Vienna and
Munich malts. The alcohol content is high, normally ranging
from 6% in the traditional bock Doppelbock in up to 10% and
14% in Eisbock.
Märzen: Produced in Bavaria during the months of March
(März in German) specially for Oktoberfest, Märzen’s can be
light or dark, and are between 4.8 to 5,6% alcohol. Also called
Oktoberfestbier.
KELLER and Zwickel: Are uncommon, they are not filtered or
pasteurized and can be very bitter, has medium alcohol content.
MALT LIQUOR: Term created in the United States to classify
strong lagers that have high alcohol content. Are usually
liquorous on the palate and not too bitter, because in many
cases hops are not added.
ALES
They differ from the lagers by the fermentation which is
performed at higher temperatures. These beers are complex,
malty and hoppy, with full-bodied, vigorous flavor.
PALE ALES: Ales are light colored, with an alcohol content up to
6% and have some subtypes:
- AMERICAN PALE ALE: designates the lightest American ale
- ENGLISH PALE ALE: Also called ENGLISH BITTER, BITTER or
are a bit more bitter
- BELGIAN PALE ALE: Light colored Belgian Ales
- BELGIAN BLOND ALE: Sometimes called Golden Ale too, are
more golden Pale Ales and a little more full-bodied
- INDIA PALE ALE: Or IPA is only one charged in beer hops,
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de acordo com o subtipo, da menor pra maior.
AMBER/BROWN E RED ALE: Diferenciando-se em coloração
principalmente, mas também acompanhando em corpo e potência, estão algumas outras categorias de estilo:
- AMERICAN AMBER ALE: Classifica as Ales um pouco mais
escuras
- AMERICAN BROWN ALE: Mais escura e maltada e menos lupulada que suas “irmãs” American Pale e Ambar Ale
- ENGLISH BROWN ALE: Denomina as inglesas mais escuras.
- RED ALE: Avermelhada devido ao uso de um pouco de malte
tostado. Também chamada de IRISH RED na Irlanda.
ALTBIER: Segue o estilo antigo de produção de Ales, antes
mesmo do surgimento das Lagers. É muitas vezes considerada uma ligação entre as cervejas Ales e as Lagers, por ser feita
com fermento de Ale, porém fermentada em temperatura de
Lagers.
SCOTCH ALE: Ales da escola escocesa, variando, principalmente em potência, entre Light, Heavy, Export e Strong.
SAISON: Feitas em Wallonia - Bélgica, as Saison chegam a ser
comparadas a vinhos tintos devido à fermentação e sabores
presentes em comum.
BIÈRE DE GARDE: Cerveja de guarda feita principalmente na
França, na região de Pas-De-Calais, as Bière de Garde são feitas
para durarem anos, normalmente têm uma última fermentação na garrafa e muitas vezes são vendidas em garrafas com
rolhas.
STRONG ALES: Denominação genérica que inclui uma variada
gama de cervejas que podem ser claras ou escuras. Possuem
alto teor alcoólico, que vai de 6 e pode chegar a 12%.
BELGIAN STRONG ALES: Produzidas principalmente na Bélgica, estas possuem algumas características diferenciadas que as
fazem cair em um agrupamento diferenciado.
- DUBBEL: Cerveja do tipo Ale na qual o mestre cervejeiro adiciona o dobro da quantidade de malte do que uma cerveja “comum”. Geralmente balanceadas e de teor alcoólico mediano,
possuem bom corpo e carbonatação alta
- TRIPEL: Cerveja na qual se adiciona três vezes mais malte do
que em uma cerveja “comum”. Possuem, em geral, coloração
amarelo-dourado, creme denso e consistente e a graduação
alcoólica girará entre 8 a 12%. Aroma e sabor são complexos,
macios e com forte presença de frutas o que, às vezes, pode
lhe conferir um paladar adocicado. Excelente equilíbrio entre
o lúpulo e o fermento utilizado no fabrico.
- ABT/QUADRUPEL: São cervejas mais escuras e mais ricas,
utilizando o quádruplo de malte do que em uma cerveja “comum”. O volume de álcool é sempre forte, muitas vezes ultrapassando os 10%.
- GOLDEN STRONG ALE: São as loiras mais fortes e encorpadas, até 10,5% de álcool, com coloração amarelo-dourado e
sabor frutado.
- DARK STRONG ALE: São as Belgian Ales escuras, fortes e encorpadas. Essa categoria tem cervejas que chegam a 11% de álcool.

20

REVISTA | MAGAZINE CADEG

www.cadeg.com.br

created by the British to increase the shelf life of beer that would
be taken for travel to India. Varies in intensity and bitterness
percentage of alcohol in accordance with the sub-type, the
smallest to largest.
AMBER / RED AND BROWN ALE: Differentiating in color mainly,
but also following in the body and power are some other
categories of style:
- AMERICAN AMBER ALE: Classifies slightly darker ales
- AMERICAN BROWN ALE: Darker and more malty and less
hoppy than their “sisters” American Pale and Amber Ale
- ENGLISH BROWN ALE: Darker english ales
- RED ALE: Reddish due to the use of a bit of roasted malt. Also
called IRISH RED.
ALTBIER: It follows the ancient method of producing ales, long
before the appearance o lagers. It is considered a merge of both
styles as it uses ale yeast but if fermented at lager temperatures.
SCOTCH ALE: Varying mainly in potency between Light, Heavy,
Export and Strong.
SAISON: Made in Wallonia - Belgium, Saison is oftem compared
to red wines due to fermentation and common flavors present
in both.
BIERE DE GARDE: Made mainly in France, in the Pas-De-Calais,
the Bière de Garde are made to last for years, usually they have
a final fermentation in the bottle and are often sold in bottles
with corks.
STRONG ALES: Generic name that includes a range of beers that
can be light or dark. They have a high alcohol content, ranging
from 6 and can reach 12%.
BELGIAN STRONG ALES: Produced mainly in Belgium, they
have some distinct characteristics that make them fall into a
different group.
- DUBBEL: Type of Ale in which the master brewer adds twice the
amount of malt than a “common” beer. Generally balanced and
median alcohol, they have good body and high carbonation
- TRIPEL: Beer to which is added three times more than malt a
“common” beer. They have, in general, a golden-yellow color,
compact and solid cream and alcoholic gradation between
8 and 12%. Aroma and flavor are complex and with a strong
presence of fruit which sometimes can give it a sweet taste.
Excellent balance between the hops and the yeast used in the
recipe.
- ABT / Quadrupel: They are darker and richer beers using
four times more malt than in a “common” beer. The volume of
alcohol is always strong, often exceeding 10%.
- GOLDEN STRONG ALE: Are the strongest full-bodied blondes,
up 10.5% alcohol, with golden-yellow color and fruity flavor.
- STRONG DARK ALE: Are dark, strong and full-bodied. This

BELGIAN SPECIALTY ALE: São as temperadas só que belgas.
Também entram aquelas belgas que, por um motivo ou outro,
não se encaixam dentro de nenhuma outra categoria.
KÖLSCH: Do berço alemão de cervejas e de coloração dourada, é normalmente mais doce e com menos lúpulo que as suas
irmãs. Em muitas receitas leva vários grãos, inclusive trigo. Pela
regra, somente cervejas feitas em Köln (Colônia) poderiam levar o nome Kölsch, assim como ocorre com o Champagne.
WEISSBIER: (Weizenbier, Wheat Beer ou Cerveja de Trigo)
Produzida principalmente pelas grandes cervejarias alemãs é
uma cerveja feita à base de trigo e característica do sul da Alemanha, região da Baviera. São cervejas claras e opacas, onde
sobressai o trigo com o qual foram produzidas, bem como
sabores frutados (banana e maçã), cravo e florais. Bastante refrescantes e de graduação alcoólica moderada (entre 5 e 6%),
são opacas e normalmente não filtradas. Produzem, em geral,
um creme denso e persistente.
- HEFEWEIZEN: De cor amarelada-marrom opaca, pois a levedura não é filtrada.
- KRISTALLWEIZEN: De cor clara e transparente, leve na degustação. Normalmente é filtrada, não tendo adição de levedura diretamente na garrafa.
- DUNKELWEIZEN ou HEFEWEISSBIER DUNKEL: Cerveja de
trigo escura, de gosto mais forte.
- WEIZENSTARCKBIER ou WEIZENBOCK: Cerveja tipo bock
com uma graduação alcoólica entre 5% e 12.
- BERLINER WEISSE ou BERLIN WHITE: De graduação alcoólica entre 2 e 4% e de cor amarelada e opaca.
- WITBIER (BELGIAN WHITE): Esbranquiçadas devido às leveduras e ao trigo suspenso. Possui um toque cítrico de laranja,
já que a casca da fruta é usada como complemento ao lúpulo.
Também leva “coriander”, conhecido por nós como semente
de coentro.
- BIÈRE BLANCHE ou BLANCHE: Apenas o nome em francês
para as cervejas de trigo
- RUSS: Cerveja de trigo com acréscimo de suco de limão
STOUT: Cervejas negras opacas, dotadas de forte sabor de
chocolate, café e malte torrado, pouca carbonatação. Possui
alto teor alcoólico, variando de 8 a 12%.
- Dry Stout
- Sweet Stout
- Oatmeal Stout
- Foreign Extra Stout
- American Stout
- Russian Imperial Stout
PORTER: Muito confundida com as Stouts, a Porter é uma cerveja mais suave que sua parente Stout, normalmente com 1 a
2% a menos de álcool.
LAMBIC: A maioria dos especialistas classifica as cervejas do
tipo Lambic como uma terceira categoria, em separado das
Lager e Ale, por causa do seu tipo de fermentação, que é espontânea. São feitas de trigo, porém não são adicionadas leveduras no mosto, ficando a fermentação a cargo dos agentes
naturais, os quais são encontrados somente numa pequena
área ao redor de Bruxelas. Daí a dificuldade em encontrá-las,
bem como o seu preço elevado. Trata-se de um tipo muito
peculiar de cerveja, dotada de uma gama extremamente numerosa de aromas. É o tipo mais antigo de cerveja feito no
mundo!
OUTRAS NOMENCLATURAS
TRAPISTAS: Não são consideradas propriamente um estilo
único, pois algumas são Dubbel, Tripel ou Quadrupel. Todavia,
dado o fato de algumas cervejas trapistas serem consideradas
as melhores do mundo por inúmeros especialistas, merecem
ser “separadas” das outras. A Ordem Trapista é uma congregação religiosa católica. As cervejas, fabricadas em pequenas

category has beers that reach 11% alcohol.
BELGIAN SPECIALTY ALE: Are seasoned Belgian beers. Also in
this category are Belgians who, for one reason or another, do
not fit into any other category.
KOLSCH: From Germany these beers have a golden color, are
usually sweeter and have less hops than their sisters. Many
recipes use several grains, including wheat. By rule, only beers
made in Köln (Cologne) could take the name Kölsch, just like
Champagne.
WEISSBIER: (Weizenbier, or Wheat Beer) is mainly produced
by large breweries in Germany, has a wheat-based recipe and
come from the region of Bavaria. They are light and opaque
beers, with a full wheat taste along with fruity flavors (apple
and banana), cloves and floral. Quite refreshing and with a
moderate alcohol content (between 5 and 6%), they are opaque
and often unfiltered. Produce, in general, a dense and persistent
cream.
- HEFEWEIZEN: Yellowish-brown opaque, since the yeast is not
filtered.
- KRISTALLWEIZEN: Clear and transparent, light tasting. Usually
filtered, having no addition of yeast directly into the bottle.
- DUNKELWEIZEN or HEFEWEISSBIER DUNKEL: A dark wheat
beer, taste stronger.
- WEIZENSTARCKBIER or WEIZENBOCK: Bock beer with an
alcohol content of between 5% and 12 type.
- BERLINER WEISSE or BERLIN WHITE: alcohol content of
between 2 and 4% and yellowish, opaque color.
- WITBIER (BELGIAN WHITE): whitish due to suspended yeast
and wheat. It has a touch citrus flavor, since the orange peel is
used in addition to hops. Also uses coriender in it’s recipe.
- BIÈRE BLANCHE or BLANCHE: Only the French name for
wheat beers
- RUSS: Wheat beer with the addition of lemon juice
STOUT: Opaque black Beers, with a strong chocolate, coffee
and roasted malt taste, little carbonation. Has a high alcohol
content, ranging 8-12%.
- Dry Stout
- Sweet Stout
- Oatmeal Stout
- Foreign Extra Stout
- American Stout
- Russian Imperial Stout
PORTER: Often confused with stouts, Porter is a smoother beer
that their relative Stout, typically 1-2% less alcohol.
LAMBIC: Most experts classifies Lambic beers as a third
category, separate from Lager and Ale, because of their type of
fermentation, which is spontaneous. It is made from wheat, but
no yeasts are added, the fermentation occurs through natural
agents, which are found only in a small area around Brussels.
Hence the difficulty in finding them, and their high price. It is
a very peculiar kind of beer, endowed with an extremely large
range of aromas. It is the oldest type of beer made in the world!
OTHER NOMENCLATURES
TRAPPISTS: Are not properly considered a unique style, as
some are Dubbel, Tripel and Quadrupel. However, given the fact
that some Trappist beers are considered the best in the world
by numerous experts, they deserve to be “separated” from the
others. The Trappist Order is a Catholic religious congregation.
The beers are manufactured in small quantities inside the
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Tipo da Cerveja
Beer Type

Dollar Photo

quantidades no interior dos mosteiros muitas vezes são difíceis de ser encontradas no mercado, já que os monges não
as comercializam com o propósito do lucro, mas apenas para
manter o funcionamento da própria abadia e alguns serviços
de caridade. Atualmente, a ITA (International Trappist Association), possui como membros apenas sete abadias trapistas,
seis na Bélgica (Westvleteren, Chimay, Orval, Achel, Wesmalle e Rochefort) e uma na Holanda (Koningshoeven, onde são
fabricadas as cervejas La Trappe). Algumas cervejas trapistas
possuem tempo de guarda de mais de 10 anos!
ABBEY: Também não são consideradas um estilo e não possuem origem controlada. Podem ser produzidas em grandes
fábricas e comercializadas normalmente, desde que a sua receita original tenha sido originária de uma abadia, a qual pode
ou não ser da ordem trapista.
RAUCHBIER: Literalmente, cerveja defumada. Pode ser de vários estilos, como Marzen e Weizen, desde que usem maltes
defumados no seu preparo. Acompanham muito bem charutos e cachimbos, por motivos óbvios.
FRUIT BEER: Qualquer estilo de cerveja misturado com frutas
ou suco de frutas.
TEMPERADAS: São cervejas de qualquer estilo que acabam
não se enquadrando no mesmo, pois são temperadas com
especiarias, ervas e vegetais, alterando a fórmula e fazendo-as
fugir das características padrão de cada estilo.
CHOPE: Também chamado Chopp, vem da palavra alemã
Schoppe, nome de uma caneca de quase meio litro. É nada
mais do que uma cerveja não pasteurizada.

monasteries are often difficult to find in the market, since the
monks do not sell them for the purpose of profit, but only to
maintain the operation of the abbey itself and some charitable
services. Currently, the ITA (International Trappist Association),
has a membership of only seven Trappist abbeys, six in Belgium
(Westvleteren, Chimay, Orval, Achel, Rochefort and Wesmalle)
and the Netherlands (Koningshoeven, whichmanufacture La
Trappe). Trappist beers have some guard time of more than 10
years!
ABBEY: They also are not considered a style and do not have
controlled origin. They can be produced in large factories and
usually made from its original recipe that has been sourced from
an Abbey which may or may not be the Trappist order.
RAUCHBIER: Literally, smoked beer. Can be of various styles,
such as Marzen and Weizen, since they use smoked malts in
its preparation. Accompany fine cigars and pipes, for obvious
reasons.
FRUIT BEER: Any style of beer mixed with fruit or fruit juice.
SEASONED: These are beers of any style that end up not fitting
their original category because they the are seasoned with
spices, herbs and vegetables, changing the formula and making
them flee to the standard features of each style.
CHOPE: Also called Chopp, comes from the German word
Schoppe, name of a pint of half a liter. It is nothing more than
an unpasteurized beer.

A harmonização de cervejas é bem menos complicada que a de vinhos, não tem mistério, não tem frescura. Para começo de
conversa, ela nem é necessária: é possível saborear todo tipo de cerveja com qualquer prato. Mas, mesmo não sendo necessária,
conseguir harmonizar os dois resulta em uma experiência singular.
Até para os olfatos e paladares menos treinados, combinar cerveja é fácil, graças aos sabores que são bem evidentes. Esse “casamento” pode ser feito de duas maneiras: Por contraste – no caso de um petisco gorduroso com uma cerveja mais amarga e mais
ácida, como a Pilsen tradicional – e por semelhança ou similaridade – quando uma carne com sabor predominante, forte, como a
de cordeiro, é apreciada com uma cerveja de alto teor alcoólico e sabor também intenso, como a Red Ale.
Para conseguir fazer essas combinações basta entender algumas características das cervejas. O tipo de malte é que influencia na
intensidade do sabor, a quantidade de lúpulo é o que dá amargor à cerveja e o teor alcoólico. Particularmente o teor alcoólico é
uma característica que deve ser levada em consideração, pois equilibrar o índice alcoólico da cerveja com o teor de gordura da
comida é um bom caminho pra uma harmonização certeira.
No final das contas harmonização de cervejas é uma excelente oportunidade para juntar os amigos e provar várias combinações!
Estudiosos da bebida, profissionais da área e adoradores já experientes testaram algumas harmonizações e fazem em blogs e
livros sugestões.
The harmonization of beers is far less complicated than wine, no mystery. For starters, it is not necessary: you can enjoy all kind of any
beer with any dish. But, even if not required, to pair up beer and food is a unique experience.
Even for the less trained palates, pairing beer is easy, thanks to the flavors that are very evident. This “marriage” can be done in two
ways, by contrast - in the case of a greasy snack with a more bitter and more acidic beer such as a traditional lager - and likeness or
similarity - when meat with predominant, strong flavor, such as lamb is enjoyed with a beer with high alcohol content and intense
flavor as a red ale.
To achieve these combinations you first must understand some characteristics of the beers. The type of malt is who influences flavor
intensity and the amount of hops is what gives beer its bitterness and alcohol content. Particularly the alcohol content is a feature
that must be taken into consideration because balancing the alcohol content of beer with the fat content of food is a good way for
an accurate matching.
Ultimately harmonization of beers is an excellent opportunity to join friends together and taste various combinations! Scholars, beer
professionals and experienced drinkers already tested some parings and have suggestions available on blogs and books.
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Cor* Harmonização
Color* Pairing

Temperatura
Temperature

Pilsener

Frango, saladas, salmão, bratwurst

4,5 a 7 C

American Lager

Comidas leves, saladas, peixes grelhados, Queijo Brie

4,5 a 7 C

Premium Lager

Comidas leves, saladas, peixes grelhados, camarão
Light foods, salads, grilled fish, Brie Cheese, shrimp

4,5 a 7 C

Helles

Saladas, frutos do mar, porco, funciona bem com comida asiática, latina e caribenha, queijos macios e leves

4,5 a 7 C

Amber Lager

Comidas substanciosas, apimentadas, churrasco, hambúrguer, doces com maracujá

Chicken, salad, salmon, bratwurst

Light foods, salads, grilled fish, Brie Cheese

Salads, seafood, pork, Asian, Latin and Creole cuisine, soft cheeses
Heavy, spicy foods, barbecue, burgers, desserts with passion

Dark Lager/Dunkel/
Schwarzbier

Churrasco, linguiças e salsichas, carne assada, queijo Münster

Oktoberfest/Marzen/
Vienna

Comidas substanciosas, bem condimentadas como a mexicana, linguiças temperadas

7 a 10 C

Barbecue, sausages, roast meat, Munster Cheese

Heavy, hearty , spicy food like Mexican cuisine and sausage

Malbock/Pale Bock

Comida tailandesa, bem temperada com especiarias, Queijo Emmental, Strudel de Maçã

Doppelbock

Pato assado, paleta de porco, pernil e embutidos

Keller
Malt Liquor
Kolsch, Blond Ale
Pale Ale
IPA/Saison

7 a 10 C

Thai food, spices, Swiss Cheese, Apple Strudel

7 a 10 C
7 a 10 C
7 a 10 C

Roast duck, pork shanks, cured meats

Comidas asiáticas, bem aromáticas

4,5 a 7 C

Pan Asian foods

Comidas bem condimentadas como a indiana, mexicana, asiática

4,5 a 7 C

Ethnic spicy foods like Indian, Asian and Mexican

Leves: saladas, frango, salmão, queijo prato, doces com damasco, tangerina ou limão
Light: salads, chicken, salmon, Monterrey Jack cheese, apricot, tangerine or lemon desserts

4,5 a 7 C

Torta de Carne, Hambúrguer, Queijo Cheddar, doce de abóbora ou banana

10 a 13 C

Comidas fortes, condimentadas, curry, Gorgonzola, doces com caramelo, gengibre e canela

10 a 13 C

Meat pie, Burgers, Cheddar, pumpkin or banana desserts

Hearty, spicy food, curry, Blue cheese, caramel, ginger, cinnamon desserts

Double/Imperial IPA

Defumados, cordeiro, frango condimentado, doces bem açucarados

Amber/Red Ale

Frango, Frutos do Mar, Hambúrguer, muito boa com pratos apimentados, peras em calda, doce de leite
Chicken, seafood, Burgers, great with seasoned and spicy recipes, poached pears, dulce de leche

10 a 13 C

Scotch Ale

Grelhados: carne, cordeiro, caça e salmão defumado, queijo de cabra maturado, doces caramelizados

10 a 13 C

Brown Ale/Altbier

Comida pesadas: porco assado, linguiças defumadas, salmão grelhado, Queijo Gouda

10 a 13 C

Abbey Dubbel

Churrasco, carne assada ou cozida, picanha e costela assada, chocolate ao leite

10 a 13 C

Abbey Tripel, Strong
Golden Ale

Comida apimentada, carne de siri, faisão ou peru assado

Quadrupel/ABT

Carne de Caça, carne assada, Queijo Brie, Gouda, Emmental
Game, roast meat, Brie, Gouda and Swiss cheese

10 a 13 C

Old/Strong Ale

Pratos intensos como Rosbife, cordeiro ou caça, grelhado ou assado

10 a 13 C

Weissbier

Comidas leves, aperitivos e embutidos

4,5 a 7 C

Hefeweizen

Comidas leves: saladas, frutos do mar, sushi, queijo de cabra fresco, Boursin, sobremesa com frutas

4,5 a 7 C

Witbier

Boa com pratos leves do mar, mexilhões no vapor, Queijo Mascarpone, crepes de laranja

4,5 a 7 C

Saladas substanciosas, frango assado, porco assado, Queijo Gouda defumado

7 a 10 C

Weizenbock

Porco assado, carne, presunto defumado ou pratos de caça, Queijo Provolone, Tarte Tatin
Roast pork, meat, smoked ham, game, Provolone cheese, Tarte Tatin

7 a 10 C

Dry Stout

Picanha, Entrecote, ostras cruas, Cheddar maturado, Soufflé de Chocolate, Tiramisú

10 a 13 C

Sweet Stout

Picanha na brasa, comida chinesa apimentada, café, chocolate

10 a 13 C

Imperial Stout

Foie Gras, defumados, Queijo Gouda, Parmesão e Cheddar, chocolate amargo

10 a 13 C

Porter

Queijo Gruyére, doces com chocolate, amendoim e coco

10 a 13 C

Lambic

Queijos Cheddar, Gorgonzola, Roquefort

Barley Wine

Queijos fortes como Stilton e doces de chocolate ou caramelo

Rauchbier

Churrasco, embutidos, defumados, caça, salmão

Dunkelweizen

10 a 13 C

Smoked meat, lamb, spicy chicken, sugary desserts

Grilled: meat, Lamb, fowl, smoked salmon, aged goat cheese, caramel desserts
Hearty foods: roast pork, smoked sausages, grilled salmon, Gouda cheese
Barbecue, roast or stewed meat, steak, ribs, Milk chocolate

4,5 a 7 C

Spicy food, crabs, pheasant, roast turkey

Intense dishes like Roast beef, Lamb or game, grilled or roasted
Light food, appetizers and cured meat

Light: salads, seafood, sushi, fresh goat cheese, Boursin, fruit desserts
Seafood, steamed mussels, Mascarpone cheese, Orange Crepes
Hearty salads, roast chicken, roast pork, smoked Gouda

Steak, Rib eye, raw oysters, aged Cheddar, Chocolate Soufflé, Tiramisu
Barbecued steak, Chinese spicy food, coffee, chocolate

Foie Gras, smoked meats, Gouda cheese, Parmesan and Cheddar, dark chocolate
Gruyére cheese, chocolate desserts, peanuts, coconuts
Cheddar, Gorgonzola and Roquefort cheeses

Strong cheeses like Stilton and chocolate or caramel desserts
Barbecue, cured meats, smoked meats, game, salmon

10 a 13 C
10 a 13 C
10 a 13 C

*Cores aproximadas
*Approximate colors
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Almoço de domingo é no CADEG!
Barsa - (21) 2585-3743 - Rua 4, lojas 3 a 6.
Brasas Show Galeteria - (21) 3860-1890 - Av. Central, loja 32.
Costelão - (21) 2589-0022 - Rua 4, lojas 8 e 10.
Empório Gourmet Show - (21) 2580-3776 - Av. Central, lojas 34 e 36.
Empório Quintana - (21) 3860-7582 - Av. Central, loja 14.
Espetáculo Show dos Espetos - (21) 3860-5371 - Rua 15, lojas 1, 3 e 5.
Gruta São Sebastião - (21) 2580-9898 - Rua 16, lojas 3 e 5.
La Parrilla Del Mercado - (21) 2589-0519 - Rua 14, lojas 6, 7 e 9.

Confira os horários de funcionamento pelo telefone do estabelecimento desejado.

Bacalhau, galeto, carnes, chopp zero grau e bolinho de
bacalhau feito na hora são apenas alguns dos itens de nosso
cardápio. Contamos com espaço kids.
Aberto todos os dias. Confirme os horários por telefone.

Atacado e varejo

polibox.com.br

RUA CAPITÃO FÉLIX, 110 - AV. CENTRAL, LOJA 32 - BENFICA, RJ
brasasshow.com.br | facebook.com/brasasshow

(21) 2580-7544
(21) 2226-0514

Em nossa delicatessen você encontra bacalhau, laticínios,
adega, azeites e muito mais. Produtos nacionais e importados
Ainda temos um restaurante com um espaço aconchegante
e variedade em nosso cardápio. Aberto todos os dias.

Revenda autorizada de produtos para
estética e conservação automotiva

RUA CAPITÃO FÉLIX, 110 - AV. CENTRAL, LOJAS 34 E 36 - BENFICA, RJ
emporioshow.com.br | facebook.com/emporiogourmetshowcadeg

Ceras - Selantes - Massas - Polidores - Shampoo automotivo

Hidratante para banco de couro - Produtos para higienização interna
Revitalizador de plásticos - Lavagem a seco - Flanelas - Aplicadores
Bacalhau, espetinhos, carnes, galeto, tudo feito na brasa.
Nós temos cervejas especiais e chopp geladíssimo para
acompanhar seu espetinho ou seu bolinho de bacalhau.
Aberto todos os dias. Confirme os horários por telefone.
RUA CAPITÃO FÉLIX, 110 - RUA 15, LOJAS 1, 3 E 5 - BENFICA, RJ
showdosespetos.com.br | facebook.com/espetaculoshowdosespetos

Especializada em foodservice, com variedade de produtos
para restaurante, padaria, lanchonete, hotéis e para sua casa.
Temos hortifruti, ovos, cereais, conservas, óleos, chocolates,
frios, sucos concentrados e muito mais.
RUA CAPITÃO FÉLIX, 110 - RUA 6, LOJAS 15 E 17- BENFICA, RJ

Distribuímos para concessionárias, lava jatos, oficinas de pintura e lanternagem,
estéticas automotivas, colecionadores e entusiastas.

Trabalhamos com as melhores e mais importantes marcas do mercado:

BRASAS SHOW

Rua Capitão Félix, 110 - Térreo - Galeria 3 - Loja 7 (Cadeg) - Benfica - Rio de Janeiro - RJ

www.polibox.com.br

(21) 3860-1890

EMPÓRIO GOURMET

(21) 2580-3776

ESPETÁCULO

(21) 3860-5371

MELHOR COMPRA

(21) 3578-5750
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Histórias e receitas por trás do item mais
procurado do Mercado Municipal
Recipes and stories behind the most sought after product of the Municipal Market
Por trás de cada prato criado na culinária do mundo todo há uma história. E se tratando de Bacalhau as histórias são
riquíssimas, vêm de além-mar, da época da colonização das terras tupiniquins e antes até!
O nobre peixe original da Noruega foi difundido pelos Portugueses e trazido por eles para o Brasil. Feito com legumes, com natas e azeite, tem receita de tudo que é jeito, cada uma com uma história, como a do Bacalhau do
Almeida, servido em um dos restaurantes do CADEG e homenageia um senhorzinho português, que adorava arroz
e bacalhau juntos, e sua esposa sempre fazia o prato nas reuniões de família, acrescentando alguns vegetais e mantendo aquela cara caseira do prato. A história do Vovó Mazzarello também é de família e encontrado no Mercado,
era um prato feito nos almoços de reunião, mas com uma pegada mais italiana, simples e saboroso.

Bacalhau do Almeida

250g de bacalhau Morhua em lascas cozido em água
fervente (separe um pouco da água do cozimento)
250g de arroz branco
50g de cenoura em cubos cozida
50g de cebola picada
2 dentes de alho
1 salsa
50g de azeitona em rodelas sem caroço
1 tomate cortado em cubos
10g de curry em pó
2 ovos cozidos
1 tomate-cereja
50g de ervilhas frescas
4 flores de brócolis americano para decoração

Ao lado vocês podem conferir os segredos das receitas de família do Sr. Almeida e da Vovó Mazzarello, para fazer
em casa, criar novas tradições e momentos inesquecíveis para serem contadas pelas próximas gerações.
Behind every dish created there is a story. And when Codfish is concerned, these stories are very rich, coming to us from
overseas, from times of Colonial Brazil or even before that!
This noble fish, originally from Norway, and was spread by the Portuguese who also brought them to Brazil. Prepared
with vegetables, cream and olive oil, there are numerous recipes, each with its own history, such as the Codfish a la
Almeida, served in one of the restaurants CADEG which honors a Portuguese Elder, who loved rice and cod together,
and his wife always made the dish at family gatherings, adding some vegetables and maintaining that homemade
heritage to the dish. The story of Grandma Mazzarello’s family recipe is also found in the Market, and was a dish
especially made for family luncheons, but with a more Italian vibe, simple yet incredibly tasty.

PREPARO: Refogue a cebola e o alho amassado no azeite deixando dourar. Acrescente as lascas de bacalhau.
Após, acrescente o arroz pronto, misturando-o bem,
junte a cenoura, azeitona, curry, tomate e a ervilha com
metade de um copo da água do bacalhau até tomar
um ponto consistente. Mexa por cerca de 10 minutos.
Leve ao prato e enfeite com o brócolis já cozido. Corte
os ovos cozidos em duas partes, coloque-os na extremidade do prato também para enfeitar e, por fim, o tomate- cereja ao centro.

Here you can check out the secrets of Mr. Almeida and Grandma Mazzarello’s family recipes so you can make them
at home, creating new traditions and unforgettable moments to be remembered and retold for generations to come.
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Erik Barros

Codfish a la Almeida
250g Morhua Codin pieces cooked in boiling water (save
a bit of the cooking water)
250g of white rice, cooked
50g cooked carrot cubes
50g chopped onion
2 cloves of garlic
1 parsley
50g pitted olives, sliced
1 tomato, diced
10g curry powder
2 boiled eggs
1 cherry tomato
50g fresh peas
4 stalks of broccoli for decoration
PREPARATION: Sautée the onion and pressed garlic in olive
oil until golden. Add Cod in flakes Then, add the cooked
white rice, mix well, add carrots, olives, curry, tomatoes
and peas along with half a cup the cod´s cooking water.
Stir and simmer for about 10 minutes. Place on a platter
and garnish with the cooked broccoli. Cut the boiled eggs
in half and place them at the end of the plate. Finally, add
the cherry tomato, halved, in the middle and serve.

Bacalhau da Vovó Mazzarello

André Lobo

350g de bacalhau Morhua em lascas, dessalgadas e
aferventadas
200 ml de azeite
2 batatas grandes cozidas, em fatias
1 pimentão verde pequeno
1 cebola branca média
2 ovos cozidos em fatias
50g de azeitonas pretas
20g de salsa picada
2 tomates
PREPARO: Em uma panela de ferro, coloque 100 ml de
azeite. Coloque as batatas cozidas em fatias criando
uma camada ao fundo da panela. Corte o pimentão verde inteiro com a cebola inteira em tiras e o tomate em
rodelas. Após a batata, coloque a cebola, em seguida
o pimentão e o tomate criando camadas ao fundo da
panela. Coloque as lascas de bacalhau (já dessalgadas
em fervura) por cima de todas as camadas. Acrescente
100 ml de azeite e deixe cozinhas por 20 minutos. Após
os 20 minutos, acrescente os ovos fatiados e ao centro
acrescente as azeitonas e a salsa.

Grandma Mazzarello’s Cod
350g cod Morhua in flakes, unsalted and boiled
200 ml olive oil
2 large boiled potatoes, sliced
1 small green bell pepper
1 medium white onion
2 hard boiled eggs sliced
50g black olives
20g chopped parsley
2 tomatoes
PREPARATION: In a Dutch oven, place 100 ml of olive oil.
Place the slices of cooked potatoes creating a layer at
the bottom of the pan. Slice up the green pepper, onions
and tomatoes and place them in layers on top of the
potatoes. Place the flaked cod over all layers. Add 100 ml
of olive oil and leave to simmer for 20 minutes. Add the
sliced eggs, parsley and olives to the center and serve.
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Onde comprar bem!
Desde 1991

Distribuidora de Alimentos

Frios e laticínios
Cereais em geral
Bebidas diversas
E muito mais!
Aqui você encontra bacalhau de qualidade!

(21) 3683-0063
(21) 2589-0167
(21) 3860-9677

Kits de iogurtes montados para revenda
Produtos para lanches - Laticínios em geral
Pães - Molhos - Queijos - Frios - Iogurtes - Doces em compotas - Biscoitos amanteigados - Bolinho de bacalhau congelado

Visite nosso site:
www.iogurteemcasa.com.br

Rua Cap. Félix, 110 - 2º andar, rua 12, lojas 11e 13

COLORAMA - RISQUÉ - GIO ANTONELLI - YNC - IMPALA - CHANEL - REVLON - BEAUTY COLOR - DIOR - DNA - O.P.I

Rua Capitão Félix, 110 - Avenida Central, 60 - CADEG - Benfica, RJ - Telefone: (21) 2561-1945
Rua Capitão Félix - 110, Rua 5, lojas 16, 18 e 20 - CADEG - Benfica, RJ - Telefone: (21) 3890-4611

www.casatilim.com.br

Temos marcas nacionais e importadas

(21) 3895-2299
Rua Cap. Félix, 110 - Sobreloja 8 - Benfica, RJ
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Semente de abóbora: Antioxidante, melhora a saúde,
cabelos, unhas, mucosas e olhos. Tem o nutriente triptofano que dá a sensação de bem estar, saciedade e de
prazer, melhorando o humor e a depressão. São protetoras especialmente para os homens, pois reduzem 40%
a chance de morte prematura e a chance de câncer de
próstata, além de equilibrar a pressão arterial. Encontramos a semente em duas formas: com casca e sem casca. Os benefícios são praticamente os mesmos, porém a
casca deve ser evitada para as pessoas com hipertensão
porque geralmente são salgadas e também não são indicadas para quem tem intestino preso porque as fibras da
semente de abóbora com casca são mais densas e acabam fermentando. A semente crua é muito mais benéfica que a torrada. O ideal é que sejam consumidas sem
adição de sal. Têm ação vermífuga, já que podem mobilizar vermes e parasitos.
Recomendação: 2 colheres de sopa/dia (20g/dia). Pode
utilizar 1 colher de sopa no almoço e 1 no jantar ou nos
intervalos entre as refeições.
Em virtude dos hábitos alimentares da vida moderna,
juntamente com a exposição cada vez maior às substâncias tóxicas, plásticos, álcool, fumo e raios UV, tem-se
observado a ocorrência de deficiências nutricionais que
levam ao crescimento dos distúrbios na saúde e à disfunções estéticas, sendo elas: envelhecimento, aparência
pálida da pele ou sem vitalidade, perda da espessura
dérmica, flacidez, rugas, acne, dentre outros.
Frutas vermelhas, cítricas, abacate e vegetais incluindo
os vegetais verde escuros, aspargos e tomate são ricos
em antioxidantes tais como vitamina C, E e betacarotenoides que combatem os radicais livres e são capazes de
neutralizar os danos ocasionados à pele no decorrer da
vida.
A ação dos antioxidantes favorece à vitalidade das paredes dos vasos sanguíneos da pele propiciando maior
irrigação e oxigenação.
A vitamina E parece ter papel importante na prevenção
de envelhecimento e na proteção diante dos efeitos das
toxinas ambientais. O abacate é uma boa fonte, e também os bons azeites.
Além de antioxidante de grande importância a vitamina
C é essencial para a síntese de colágeno, proteína que
mantém a beleza e a estrutura da pele. A vitamina C está
presente na acerola, tangerina, caju, laranjas, limões e
outras diversas frutas

Verão Carioca
Carioca Summer

Para ajudar nas suas escolhas, conversamos com a nutricionista Dra. Carla Cotta, que dá sugestões de alimentos
que devem fazer parte do cardápio. Leia as dicas!
Para o verão é importante cuidar da pele “de dentro para
fora” com nutrientes advindos das frutas e vegetais, pois
contém fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos
protetores para a época do verão. Muitos inclusive são
ricos em água, que é importantíssima para o funcionamento do metabolismo e para a hidratação da pele.
O sistema imunológico também é favorecido com o consumo de frutas e vegetais variados.
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The hottest season of the year is coming! During the
summer it´s important that we keep an extra eye on our
health, nutrition and hydration of the body. The excessive
heat causes us to lose more liquids and minerals than in
other seasons. Apart from the tips you already know,
such as to drink plenty of fluids, especially water, which
foods are the most recommended for a balanced diet
enriched in vitamins and minerals?
To help you make the best choices, we had a talk with
nutritionist Dr. Carla Cotta, which gives out all the tips
and suggestions of foods that should be part of your
menu. Enjoy!
In the summer it is important to nourish the skin from
the “insde out” with nutrients from fruits and vegetables
because they contain fiber, vitamins, minerals, protective
bioactive compounds for the summer season. Many
are also rich in water, which is critical to the optimal
functioning of our metabolism and for moisturizing the
skin.

Outros alimentos ricos em ômega 3 promovem a diminuição de inflamações na pele, como alguns tipos de
peixes, semente de linhaça, semente de chia e seus óleos
prensados a frio.
O óleo de semente de abóbora e de macadâmia além de
possuírem compostos antioxidantes, melhoram a hidratação e maciez da pele.
A aveia melhora o trânsito intestinal, saúde intestinal e
excreção de toxinas, bem como os lactobacilos presentes em alguns iogurtes melhoram a saúde intestinal que
favorecerá a beleza da pele.
Faça o consumo de 1 a 2 colheres de sopa de aveia ou
seu farelo para obter seus benefícios.

The immune system is also favored with the consumption
of fruits and varied vegetables.
Dollar Photo

A estação mais quente do ano está chegando! E é justamente no verão que devemos redobrar os cuidados com
a saúde, alimentação e hidratação do organismo. Com o
excesso de calor as perdas de líquidos e de sais minerais
são maiores do que em outras estações do ano. Além das
dicas que todos já conhecem como beber muito líquido,
principalmente água, quais alimentos são os mais recomendados para uma dieta equilibrada e rica em vitaminas e sais minerais?

O licopeno encontrado nos molhos de tomate (quente

Pumpkin seed: Antioxidant, improves health, hair, nails,
mucous membranes and eyes. Tryptophan is a nutrient
that gives a sense of well being, satiety and pleasure,
improving mood and depression. The seeds are especially
protective for men, reducing by 40% the chance of
premature death and the chance of prostate cancer,
along with normalizing blood pressure. You can find the
seeds in two forms: shelled and unshelled. The benefits
are practically the same, although the shell should be
avoided by people with high blood pressure because they
are usually salted, and are also not recommended for
those who have constipation because the high content
of fiber in the Pumpkin Seed’s shell are denser and end up
fermenting. The raw seed is much more beneficial than
toasted. The ideal is to be consume them without added
salt. They also have anthelmintic action, since they can
mobilize worms and parasites.
Recommendation: 2 tablespoons / day (20g / day). You
can use 1 tablespoon at lunch and one at dinner or in
between meals.
The eating habits of modern life, along with the
increasing exposure to toxic substances, plastics, alcohol,
tobacco and UV rays, have led to nutrient deficiencies
that promote health disturbances and aesthetic
disorders, like: aging, pale and lifeless skin, loss of dermal
thickness, sagging, wrinkles, acne and others.
Berries, citrus fruits, avocado and vegetables including
dark green vegetables, asparagus and tomatoes are rich
in antioxidants such as vitamin C, E and betacarotenoids
that fight free radicals and are able to neutralize the
damage caused to the skin throughout life.
The action of these antioxidants promotes the vitality
of the walls of blood vessels in the skin providing more
irrigation and oxygenation.
Vitamin E appears to play an important role in
preventing aging and protection against the effects of
environmental toxins. Avocado and olive oil are good
sources.
Besides being a great antioxidant, vitamin C is also
essential for the synthesis of collagen, a protein that
maintains beauty and skin structure. Vitamin C is present
in cherries, tangerine, cashews, oranges, lemons and
various other fruits
Foods rich in omega 3 promote decreased inflammation
of the skin, and is found in some types of fish, flaxseed,
chia seed and their cold pressed oils.
Macadamia and pumpkin seed oils beyond possessing
antioxidant compounds, improve skin hydration and
smoothness.
Oats improves intestinal movement, intestinal health
and the excretion of toxins and lactobacilli present in
some yogurts improve intestinal health favoring skin
beauty.
Make use 1-2 tablespoons of oat bran or her to obtain its
benefits.
The lycopene found in tomato sauces (hot and with olive
oil, never canned!), guava and watermelons, improve the
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e com azeite, nunca em lata!), goiaba e melancia, melhoram os fatores imunológicos e fatores inflamatórios na
pele. O licopeno parece ter efeito protetor contra diversos tipos de câncer.
A água é nosso solvente universal, sem ela as reações no
organismo não acontecem ou são ineficientes. É importante ingerir água tratada, mas alcalina, com PH ideal de
8. As águas alcalinas favorecem o bem estar. Evite a água
rica em sódio, pois ele facilitará a retenção de líquido e
causará inchaço. A água é fundamental para a saúde da
pele e cabelos.
O consumo de proteínas magras como sardinhas, atum
e bacalhau, favorecem a força e vitalidade dos fios dos
cabelos. As proteínas são matérias-primas para o crescimento e formação dos fios.
A combinação de arroz integral e feijão favorecem a saúde dos fios e cabelo, pois contém aminoácidos essenciais
que favorecem a saúde e a formação dos fios e cabelo.
ÁGUA
Um copo de água corta a sensação de fome durante a
noite para quase 100% das pessoas em regime, é o que
mostra um estudo na Universidade de Washington.
Falta de água é o fator nº. 1 da causa de fadiga durante
o dia.
Uma mera redução de 2% da água no corpo humano
pode provocar incoerência na memória de curto prazo,
problemas com raciocínio lógico e dificuldade em focar
na leitura. Beber no mínimo 8 a 10 copos de água de boa
qualidade pode reduzir os riscos de câncer de cólon e outras doenças como cálculos renais.
A água de coco natural também pode entrar como opção de hidratação, pois repõe sais minerais importantes
para a regulação de água dentro e fora das células. Um a
dois copos ao dia pode ser excelente opção.
No verão, compor as saladas e pratos incluindo ervas
e temperos refrescantes como salsinha e coentro, que
agregam nutrientes importantes para saúde e bem estar,
refrescam e fazem ótimas combinações com frutas, arroz
integral, nas saladas de feijões e em diversas preparações.

VERÃO | SUMMER 2014/2015

immune and inflammatory factors in the skin. Lycopene
appears to be protective against various cancers.
Water is our universal solvent, without it reactions in the
body do not happen or are inefficient. It is important
to drink more alkaline water, with an optimum pH of
8. Alkaline water favors well being. Avoid sodium-rich
water as it will cause fluid retention and consequent
bloating Water is essential for healthy skin and hair.
The consumption of lean proteins such as sardines, cod
and tuna help keep the strength and vitality of the hair
strands. Proteins are essential for growth and formation
of hair.
The combination of beans and brown rice contain
essential amino acids that promote health and the
formation of hair.

SUCO ENERGIZANTE

ENERGIZING JUICE

Ingredientes
1 talo do bulbo de erva doce fresca
1 colher de sobremesa de linhaça dourada
1/2 pepino japonês
1 fatia grossa de abacaxi
1/2 unidade de maçã fuji sem caroço
1/2 unidade de kiwi
2 galhos de salsa
100 ml de água somente se precisar para bater
3 cubos de gelo

Ingredients
1 stalk of fresh fennel bulb
1 tablespoon golden flax
1/2 cucumber
1 thick slice of pineapple
1/2 apple cored
1/2 kiwi
2 sprigs of parsley
100 ml of water if needed
3 ice cubes

Deixar a linhaça hidratando 15 minutos em 1 dedo de água filtrada.
Bata todos os ingredientes no liquidificador e acrescente a linhaça com a água que ficou hidratando.
Tome em seguida bem geladinho!

Soak flaxseed in a bit of filtered water.
Juice all ingredients in a blender and add flaxseed with the water it
was soaking in.
Enjoy it ice cold!!

WATER

ÁGUA AROMATIZADA NATURALMENTE

NATURALLY FLAVORED WATER

A glass of water will ease hunger pangs at night for
nearly 100% of people on diets as shown by a study at
the University of Washington.

Para aromatizar 1 litro de água: Higienize os vegetais
Ingredientes:
- 1/2 raminho de manjericão fresco ou 1 ramo de hortelã ou 1
ramo de alecrim frescos;
- 5 a 7 Rodelas de lima da pérsia ou limão siciliano com casca.
- 3 lascas de gengibre fresco sem casca;
Coloque todos os ingredientes em 1 litro de água mineral ou filtrada e que estejam geladas! Deixe em geladeira por uma hora
para que a água seja aromatizada naturalmente.
A validade desta água é de 1 dia apenas.

To flavor 1 liter of water: Sanitize vegetables
ingredients:
- 1/2 sprig fresh basil or 1 sprig of mint or 1 sprig fresh rosemary;
- 5-7 slices of persian lime or lemon with rind.
- 3 slivers of fresh ginger peeled;
Place all ingredients in 1 liter of cold bottled or filtered water. Place
in refrigerator for an hour so that the water is flavored naturally.
Must be consumed on the same day

SUCO ROUGE

ROUGE JUICE

Ingredientes:
- ½ beterraba pequena ou pedaço
- suco de laranja- 200 ml
- ½ cenoura sem casca
- 10 mirtilos frescos ou 6 jabuticabas

Ingredients:
- ½ small beet
- 200ml Orange juice
- ½ carrot peeled
- 10 fresh blueberries or 6 jabuticabas

Modo de fazer
Bater todos os ingredientes com 5 pedras de gelo e suco de
laranja no liquidificador.

Instructions
Blend all ingredients with 5 ice cubes and orange juice in blender

SALADA TROPICAL ITALIANA

ITALIAN TROPICAL SALAD

Ingredientes
• 8 tomates-cereja cortados ao meio
• 1 col. (sopa) de azeite extra virgem
• Sal a gosto
• 4 rodelas de abacate cortadas em meia-lua
• Limão a gosto
• 1 maço pequeno de alface-romana
• 2 mussarelas de búfala médias em rodelas
• 6 azeitonas pretas
• Folhas de manjericão
Molho de iogurte
• 1/2 pote (100 ml) de iogurte natural desnatado
• 2 col. (sopa) de suco de limão
• 1 col. (sopa) de azeite extra virgem
• Sal e pimenta a gosto
Modo de fazer
Tempere o tomate com o azeite e sal e deixe descansar por 10
minutos. Monte a salada num prato:

Ingredients
• 8 cherry tomatoes, halved
• 1 tablespoons extra virgin olive oil
• Salt to taste
• 4 slices of avocado
• Lemon to taste
• 1 small head of Romaine lettuce
• 2 medium buffalo mozzarella, sliced
• 6 black olives
• Basil leaves

Lack of water is the number one factor of daytime fatigue.
A mere 2% reduction in body water can trigger fuzzy
short-term memory, problems with reasoning and logic
and difficulty focusing on reading. Drinking at least
8-10 glasses of quality water can reduce the risk of colon
cancer and other diseases like kidney stones.
Natural coconut water can also be an option for
hydration as it contains important minerals for the
regulation of water into and out of cells. One to two cups
a day can be excellent addition.
When making salads and entrees in the summer, be
sure to add herbs and spices such as refreshing parsley
and cilantro, which add important nutrients for health
and wellness, give a refreshing taste and make great
combinations with fruits, brown rice, beans and various
preparations.

Profª Esp. Carla Cotta

Nutricionista graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Especialista em Nutrição Clinica Funcional pela UNICSUL.
Especialista em Marketing/MBA pela UNESA.
Sócia e Diretora Técnica da Nutri7 Consultoria em Nutrição LTDA.
Atua como “Personal Diet” há 10 anos.
Colaboradora e Palestrante nas reuniões científicas da Clínica do Dr. Helion Póvoa.
Prof. Esp. Carla Cotta
Nutritionist graduated from the State University of Rio de Janeiro (UERJ).
Specialist in Functional Clinical Nutrition by UNICSUL.
Marketing Specialist / MBA UNESA.
Co-owner and Technical Director of Nutri7 Nutrition Consulting LTD.
“Personal Diet” for 10 years.
Collaborator and lecturer at scientific meetings of the Clinic’s Dr. Helion Povoa.
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Coloque o abacate temperado com limão para não escurecer, a
alface, o tomate, a mussarela de búfala, a azeitona e manjericão.
Regue com o molho de iogurte.
Divulgação

Yogurt sauce
• 1/2 cup (100 ml) of nonfat yogurt
• 2 tablespoons of lemon juice
• 1 tablespoon extra virgin olive oil
• Salt and pepper to taste
Instructions
Season the tomatoes with olive oil and salt and let stand for 10 minutes. Assemble the salad on a plate placing the seasoned avocado
dressed with lemon juice so not to brown, lettuce, tomato, mozzarella, olives and basil. Drizzle with yogurt sauce.
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Especializado

(21) 3890-2659

em queijos e frios

Temos produtos sem glúten

Tudo para atender as necessidades de seu buffet com
uma linha diferenciada de produtos para sua festa!
Queijos finos | Produtos Giuliano Tartufi | Presuntos | Embutidos | Patês
Produtos Chico Geraes | Geléias | Massas folhadas e muito mais!

Rua Capitão Félix, 110 - Rua 9, lj 5 e 7 - CADEG - Benfica - Rio de Janeiro, RJ.
Segunda a sábado das 5h às 14h - lbrasiltropical@gmail.com - www.btropical.com.br

(21) 3860-3783 / (21) 3890-3484 / (21) 3526-5666
Entregamos em domicílio

Funcionamos de segunda a sábado, das 6h às 16h.

Ocasiões especiais pedem produtos de qualidade!
Aqui você encontra o melhor bacalhau, acompanhado
de um bom vinho e variados azeites.
- Enlatados importados
- Cervejas e destilados
- Sardinha portuguesa
- Bacalhau Dessalgado

Rua Capitão Félix, 110 - Avenida Central, lojas 8 e 10 - Benfica, RJ

O melhor Buffet a quilo da região!
BUFFET A QUILO - PRATOS A LA CARTE - AMBIENTE REFRIGERADO
Rua Capitão Félix, 110 - Galeria Nobre, lojas 3 a 6 - CADEG - Benfica, RJ.
Telefone: (21) 3526-5654 - Funcionamos de segunda a sexta de 11h às 16h.

Agenda | Calendar
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Cultura & Gastronomia no CADEG
Culture & Cuisine in CADEG

Com uma bagagem gastronômica de peso, o Mercado Municipal do Rio conta com uma culinária de primeiríssima mão! E
para não fugir de um dos carros-chefes do CADEG – a gastronomia – a iniciativa de criar festivais que representassem um pouco dessa essência do Mercado foi a combinação perfeita!
O Festival Gastronômico de Bacalhau – produto ícone do CADEG – foi o primeiro deles, realizado em novembro de 2013
entre os dias 18 a 29. O produto – que veio para o Brasil pelas
mãos dos colonizadores portugueses - logo caiu no gosto do
nosso povo se tornando ingrediente tradicional na gastronomia
luso-brasileira e, ao longo do tempo, marcou sua presença na
culinária carioca por excelência. Pensando nisso, 22 casas criaram pratos novos e exclusivos para o período desse festival com
o famoso peixe e foi um grande sucesso - em torno de 120 mil
pessoas passaram pelo CADEG durante esse período.
Meses depois, entre os dias 5 a 16 de fevereiro de 2014, - calor
escaldante no Rio – nada melhor que criar uma comemoração
nessa época: o Festival Mercado em Taças. Um evento de espumantes e cervejas especiais – com bebidas premiadas e eleitas
para o festival – que harmonizam com pratos exclusivos elaborados pelos restaurantes. Para incrementar, teve programação
paralela com palestras, workshops e degustações.
Outra época importante e que não poderia ficar de fora do
nosso calendário é a Semana Santa. A ideia de criar um evento
especialmente para esse período – entre os dias 4 a 13 de abril
de 2014 – foi antecipar as delícias da Páscoa. As casas serviram
pratos tradicionais – sempre harmonizando com vinhos – como
diversos tipos de bacalhau e outros inovadores como massas,
risotos e caldeiradas, sempre respeitando os costumes da Quaresma, período que antecede a Semana Santa e não utilizam
carne vermelha no preparo. Para complementar, o festival contou também com palestras e workshops ministradas por sommeliers para fechar com chave de ouro.
E para aquecer o inverno no Rio de Janeiro, outro mais novo
evento: o Festival de Inverno, mas com um toque cultural. Além
de empórios e restaurantes terem criado pratos especiais harmonizados com cerveja e vinhos, música, moda e artes plásticas tomaram conta do CADEG entre os dias 18 de julho a 02 de
agosto. O festival montou uma grade de programação cultural
exclusiva, além de decoração temática e iluminação cenográfica. Banda de jazz, exposição, lançamento de livro e desfiles
marcaram o evento juntamente com os mais deliciosos pratos.
Os festivais fizeram um grande sucesso e, claro, não vão parar
por aí! O Festival Gastronômico de Bacalhau teve a sua 2º edição
em novembro de 2014.
Para 2015 já estão agendados novas edições dos nossos eventos! O Festival Mesa Santa acontecerá com uma novidade muito
especial em uma parceria com a Prefeitura do Rio, participando
da comemoração dos 450 anos da Cidade Maravilhosa, de 13 a
29 de março. O Festival de Inverno retorna também com força
total e muitas surpresas de 26 de junho a 10 de julho. Fechando o calendário de 2015 o sempre aguardado e incrivelmente
delicioso Festival de Bacalhau que acontece de 13 a 22 de novembro. Agora é só marcar seu calendário para não perder a
festa! Ainda teremos outros eventos e novidades ao longo do
ano. Para ficar por dentro do que acontece de melhor no CADEG
curta nossa página no Facebook ou visite nosso site!
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Well known for it’s culinary heritage, the Municipal Market is a
first class destination. To further enhance this characteristic of
the Market, CADEG has taken the initiative to create and host
gastronomic festivals that represent a bit of that essence. What
a perfect combination!
The Codfish Festival - a top product of CADEG - was the first,
held from November 18th through 29th, 2013. Codfish - which
came to Brazil through the Portuguese settlers - soon won over
the locals and became a traditional ingredient in Luso-Brazilian
cuisine and, over time, gained it’s place as a local favorite. With
that in mind, 22 venues in CADEG created new and unique
dishes for the festival, with the famous fish as a theme and
the result was a great success - around 120 000 people visited
CADEG during this period.
Months later, between February 5th and 16th of 2014 - during
high summer and high heat in Rio - we found the perfect
opportunity for creating a new celebration: The Market In
Glasses Festival. An event of sparkling wine and specialty beers
- with award-winning drinks especially chosen for the festival paired with new signature dishes prepared by the restaurants.
Along with that we had special programming with lectures,
workshops and tastings.
Another important date that we simply could not leave aside is
the Easter Holiday. The idea was to create an event especially for
this period - between the 4th and 14th of April 2014 - anticipating
the delights of Easter. The restaurants served traditional dishes
- always paired with wines - such as different types of cod recipe
and new trends pastas, risottos and stews, always respecting the
customs of Lent, the period leading up to Easter and do not use
red meat in preparation. As a bonus, the festival also featured
lectures and workshops taught by sommeliers.
And to warm up the winters in Rio de Janeiro, another new
event: the Winter Festival, but with a cultural twist. Besides
the emporiums and restaurants having created special dishes
paired with beer and wine, music, fashion and art have taken
over CADEG from July 18th to August 2nd. The festival had a
unique cultural programming in addition to themed decor and
scenographic lighting. Jazz band, art show, book launch and
fashion shows marked the event along with the most delicious
dishes.
The festivals were very successful and of course we wont stop
now! The codfish Festival had its 2nd edition in November 2014.

Erik Barros

In the 2015 calendar we have already scheduled new editions
of our events! The Holy Table Festival will take place with a very
special new partnership with the city of Rio, participating in
the commemoration of the 450th anniversary of the “Cidade
Maravilhosa”, March 13th through 29th. The Winter Festival
also returns in full with many surprises from June 26th to July
10th. Closing the 2015 calendar is the always anticipated
and incredibly delicious Codfish Festival which takes place
November 13th through 22nd. Now just mark your calendar
so not to miss the party! We still have other events and news
throughout the year. To stay on top of what happens in CADEG
like our Facebook page or visit our website!
/CadegMercadoMunicipalDoRioDeJaneiro
www.cadeg.com.br
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Fim de ano no clima certo
e com muitos prêmios!
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Ar-condicionado + instalação* por:

R$ 2.358,00 ou 6x de R$ 393,00
Preço válido até 31/12/2014

sem juros

*Para instalação até 5mts da evaporadora. Garantia de um ano.
Ponto de força e ponto de dreno por conta do cliente.

Carro Zero na sua garagem, toque de
decoração na sua casa e você na TV.
Participe da Promoção Viva Mais*.
Compre produtos Springer e Midea na Totaline,
cadastre o cupom fiscal e comece a torcer.

2 carros + 2 motos +100 produtos Midea e Springer
Saiba mais acessando: springer.com.br e mideadobrasil.com.br
*Distribuição de prêmios por sorteio, mediante aquisição de produtos específicos e concordância com o regulamento. Período
de participação de 01/10/2014 a 31/01/2015. A cada 01 (um) produto adquirido da linha Springer ou Midea participante da
promoção e cadastrado no site promocional até 31/01/2015, você terá direito a 01 (um) número da sorte para concorrer por
sorteio, unicamente. Consulte o regulamento completo em www.vivamaiscommideaspringer.com.br. Certificado de Autorização
Caixa nº. 4-2314/2014.
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Vendas:
(21) 3890-0475
(21) 3890-1795
Telefax: (21) 3890-1445

Refrigeração Letícia
Rua São Luiz Gonzaga Nº 1961
Benfica • RJ

Telefone: (21) 3122.0400

Depósito: (21) 2594-5849
Rua Capitão Félix, 110 - Av. Central, loja 42 - Benfica - Rio de Janeiro, RJ.

Funcionamento de segunda a sábado das 3h às 11h.

Flores e temperos | Flowers and spices
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Despite having established itself as a benchmark of Rio gastronomic scene, CADEG goes far beyond restaurants and emporiums . In
the Municipal Market you will find flowers, the freshest fruits, cereals and vegetables, beverages, dairy and meats, seasonings and
spices, party items, packing and disposable goods, among other products both for retail and wholesale. There are over 700 stores
with brazilian and imported products.
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The Municipal Market of Rio de Janeiro is known as the largest distributor of flowers in the state and hosts a huge pavilion of flowers .
At two in the morning the place is already buzzing and being flooded by myriads of flowers and plants from more than 120 producers,
directly from the countryside and mountainous regions of Rio.
The prices are the lowest possible, up to 50% lower than those of flower shops because a huge market is set up for retailers and other
flower professionals. It’s a real feast of colors and aromas that slowly form in the Markets aisles.
Another highlight of CADEG are the seasonings and spices, both domestic and imported, that can be found on the aisles of the Market.
It’s a plethora of spices ranging from the classic Black Pepper, to Cumin and Urucum and up to Truffled Pink Salt. Other ingredients
such as mushrooms, olive oil in capsules and honey are available at various stores, ready to enhance the most sophisticated dishes
and add an extra special touch to your culinary masterpiece. No wonder that the best chefs in the city do their shopping in CADEG .
Here are the secrets of the best recipes in Rio !
There is a whole world to explore at the Mercado Municipal of Rio de Janeiro, just arrive early and venture into the streets that are a
true spectacle of colors, smells, tastes and stories. Welcome!

M E R C A D O D E FLOR E S
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Carga e descarga

Quarto Andar

Escada rolante

André Lobo
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O Mercado Municipal do Rio de Janeiro é conhecido como o maior distribuidor de flores do Estado e conta com um enorme Pavilhão
de Flores. Às duas da madrugada o lugar já está agitadíssimo e sendo inundado por miríades de flores e plantas de mais de 120
produtores, direto da Serra e da Baixada Fluminense.
Os preços são os menores possíveis, até 50% mais baratos que os das lojas comuns, pois uma gigantesca feira é montada para atender os donos de floriculturas e outros revendedores de plantas e arranjos. É uma verdadeira festa de cores e aromas que aos poucos
vão se formando nos corredores enormes do Mercado.
Outro destaque do CADEG são os temperos e especiarias, nacionais e importados que podem ser encontrados pelos extensos corredores do Mercado. É uma infinidade de especiarias que vão da clássica Pimenta do Reino, Cominho e Urucum até Sal Rosa Condimentado com Trufas. Outros ingredientes para incrementar os mais sofisticados pratos também estão disponíveis em várias lojas,
como cogumelos, azeite em cápsulas e mel com ouro – tudo que você precisa para dar um toque mais que especial na sua obra
prima culinária. Não é à toa que os melhores chefs da cidade fazem suas compras no CADEG. Aqui temos os segredos das melhores
receitas do Rio!
Há todo um mundo a ser explorado no Mercado Municipal do Rio de Janeiro, basta chegar cedo e se aventurar pelas ruas que são
um verdadeiro espetáculo de cores, aromas, sabores e histórias. Bem-vindos!

www.cadeg.com.br

2

21

Apesar de ter se firmado como referência de polo gastronômico carioca, o CADEG vai muito além dos restaurantes e empórios. No
Mercado Municipal você encontra flores, frutas, cereais, legumes e verduras dos mais frescos, bebidas, laticínios e frios, temperos e
especiarias, além de artigos para festas, embalagens e descartáveis, entre outros produtos de varejo e atacado. São mais de 700 lojas
com produtos nacionais e importados.
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The colors and flavors of the Municipal Market
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Cores e aromas para o público no Mercado
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Lojas
Subida da rampa
Descida da rampa

CF - Casa de Força
S - Secretaria
SR - Sala de Reunião
D - Diretoria
P - Patrimônio
R - Reuniões
A - Auditório
C - Cozinha
E - Elevadores

Contato com o CADEG: (21) 3890-0202 | (21) 3526-5717
www.cadeg.com.br
facebook/CadegMercadoMunicipalDoRioDeJaneiro
Rua Capitão Felix, 110, Benfica
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20920-310
Horário de funcionamento do Cadeg:
Galpão do Mercado das Flores: Segunda a sábado de 2h às 12h.
Secretaria: Segunda a sábado de 00h às 19h.
Administração: Segunda a sexta de 8h às 17h.
Lojas: Consultar a loja desejada em www.cadeg.com.br/lojas
OBS: Caro cliente, antes de visitar o Cadeg, confirme o horário de funcionamento da loja que deseja visitar, pois as unidades comerciais possuem horários diferenciados de acordo com seu ramo de negócio.

De carro:
• Linha Vermelha à São Cristóvão ao CADEG
• Avenida Brasil à Benfica ao CADEG
Metrô:
• Linha 2 – Estação São Cristóvão /
Pegar ônibus: 665
Ônibus:
Centro do Rio de Janeiro: 277 / 363 / 371 / 370
Zona Sul: 474 / 402 / 476
Ilha do Governador: 634
Zona Norte:
• Penha, Bonsucesso, Vila da Penha, Ramos: 350
• Olaria: 621
• Grajaú: 422 (depois pegar 665) / 434 (depois
pegar 622)
• Tijuca: 665 / 622
• Méier: 277
Niterói: Barca à Ônibus 398
Barra da Tijuca: 315 / 614 (depois pegar 298)

